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1.	  Inledning	  	  
 

Media skildrade dagligen den snabba utbredningen av IT-företag på den svenska aktiemarknaden i 

slutet 1990- och början av 2000-talet. IT-företagens aktiekurser steg explosionsartat och det bildades 

en spekulativ bubbla som senare kom att kallas IT-bubblan. Robert J. Shiller, hyllad ekonom och 

nobelpristagare, menar att hastiga förändringar på aktiemarknaden sker då en större grupp 

investerare agerar gemensamt. Media är enligt Shiller den drivande mekanismen av sådana 

förändringar då de påverkar allmänhetens förväntan och därmed skapar miljön i vilken den 

spekulativa marknaden kan frodas.1 IT-bubblan är den senaste spekulativa bubblan som uppstått i 

Sverige till följd av ny tekniks intåg på marknaden. Under 1990-talet talades det om att en ny 

ekonomi stod för dörren vilket användes som förklaring till den positiva börsutvecklingen.  

IT-aktiernas övervärdering tyder på att en överoptimistisk tro på framtida avkastning 

genomsyrade den allmänna opinionen under upptakten till bubblan. Det var just denna utbredda 

optimism och förväntan som drev aktiekurserna till dess orimlighet under IT-bubblan menar Eva 

Strejber, andre vice riksbankschef. När det sedan blev tydligt att aktierna var övervärderade och 

framtida förväntningar på kassaflöden orimliga sjönk kurserna drastiskt.2 I den allmänna debatten 

som förts efter bubblan har det spekulerats kring vilka orsaker som ligger bakom och vilka aktörer 

som kan ha agerat pådrivande. I en intervju med Dagens industri sade riskkapitalbolaget Novestras 

ordförande Theodor Dalenson att ”IT-branschens gatlopp i media saknar motstycke”, han menar att 

media spelat en betydande roll för branschutvecklingen både under bubblan och efter. Under IT-

aktiernas uppgång gavs de stort utrymme i media vilket bidrog till hype och övervärdering. Efter 

kraschen har media fått investerare att fly IT-branschen med rädsla för negativ uppmärksamhet enligt 

Dalenson.3 TT Spektra, skrev i en intervju med Gunilla Nyström, privatekonom på SEB: ”Inte bara 

kvällstidningar utan även annan media bidrog till en ökad börshysteri”. Nyström sade att de 

högljudda lovorden kring den nya ekonomin och IT-aktier gjorde att människor frångick de 

traditionella analysmetoderna av aktievärdering baserade på vinst och förlust. Under bubblan kunde 

företag som påvisade förlust ändå ha en aktie som ökade i värde, investeringar gjordes i nystartade 

företags idéer snarare än faktiska produkter. Både analytiker och småsparare rycktes med av 

hysterin, som förstärktes av media. Efter bubblan sprack väntade många med att sälja för länge enligt 

Nyström, då de hoppades att börsen skulle vända uppåt igen så som den gjort tidigare.4  

                                                
1 Shiller, Irrational Exuberance, 2005, 105 
2 Strejber, Eva, Vice riksbankschef, Inflationsmålspolitik och bubblor, 2002, ss.7-8 
3 “Medias fel att investerare skyr IT” (2001) 
4 Larsson, Thomas, ”Många gjorde misstag när IT-bubblan sprack”, Södermanlands nyheter, 30 juli 2003 
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Denna uppsats ämnar undersöka medierapporteringen kring några av IT-bubblans mest 

omtalade IT-företag, Icon Medialab, Framtidsfabriken/Framfab och Spray, åren 1997-2002. 

 

1.1	  Kontext:	  Sverige	  och	  den	  nya	  ekonomin	  	  

Under den senare delen av 1990-talet utvecklades Sveriges ekonomi över all förväntan. Den 

ekonomiska politiken verkade gynnsamt för både tillväxt och produktion, inflationen kunde hållas 

under två procent och statsskulden minskade. 1999 sade vice riksbankchef Villy Bergström att 

Sveriges ekonomi såg ljusare ut än på decennier och tillväxten borde öka än mer år 2000.5 Begreppet 

en ny ekonomi började användas i slutet av 1990-talet för att beskriva de nya ekonomiska 

förhållandena som nått Sverige från USA.6 Den nya ekonomin karaktäriserades framförallt av en 

explosionsartad utbredning av informationsteknologi, förkortas IT, internet och en växande 

telekomsektor som främjats av avregleringar.7 Detta ansågs ha skapat nya förutsättningar för landets 

ekonomi och användes som förklaring till att framtida konjunktursvängar inte skulle bli lika kraftiga 

som tidigare då ekonomin tagit klivet in i en ny era, det var annorlunda nu.8 Shiller menar att ett 

sådant tankesätt är karaktäristiskt under en spekulativ marknad, att förutsättningarna för ekonomin 

skulle ha förändrats, ofta till följd av nya tekniska lösningar.9 Shiller finner media vara orsaken till 

att uttrycket en ny ekonomi blev ett vedertaget begrepp i slutet av 1990- och början av 2000-talet. 

Särskilt efter att tidningen Business Week 1997 tillskrev ordföranden för USA:s centralbank, Alan 

Greenspan, uttrycket på omslaget.10  

Journalisten och författaren Peter Kadhammar menar att Icon Medialabs stora framgångar 

under IT-bubblan i Sverige tog fart till följd av att bolagets grundare Johan Staël von Holstein 

förvandlade prat till guld likt trolleri genom att använda media: ”Han förstod det redan när de 

startade Icon. Det gällde att få genomslag i media. Utan media fanns man inte.’ … ’Han pratade om 

den nya ekonomin innan begreppet fanns.”11 Media kan på så vis fungera för företag och analytiker 

likt en reklamkampanj fungerar för en produkt, det ökar efterfrågan och försäljning vilket driver upp 

priserna genom att en förväntan byggs upp kring specifika aktier.12   

                                                
5 Bergström, Villy, Vice riksbankschef, The Economic Situation, 1999, 1  
6 ibid s.2 
7 Nyberg, Lars, Vice riksbankschef, IT in the financial sector, 2002, 3  
8 Nyberg, Lars, Vice riksbankschef, Sverige och världskonjunkturen, 2001, 2  
9 Shiller, Irrational Exuberance, 2005, 106 
10 ibid s.107 
11 Kadhammar, Peter, ”IT-bubblan Icon. Mannen som kan förvandla prat till rent guld. Det stora trolleritricket”, 
Expressen, 11 juni 2000 
12 Shiller, Irrational Exuberance, 2005, 44 
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På 1990-talet gjordes stora investeringar inom IT-sektorn i Sverige och aktiekurserna för IT-

företagen steg kraftigt. En optimism präglade synen på framtiden och tankesättet den nya ekonomin 

förde med sig gjorde att investerare började handla aktier på ett nytt vis. De traditionella 

analysmetoderna för aktievärdering baserade på faktisk vinst och förlust var inte längre det viktiga, 

nu investerades i idéer, med en förväntan om framtida avkastning.13 Dagligen rapporterade media om 

IT-febern som drabbat den svenska marknaden, högljudda lovord kring den nya ekonomin och IT-

aktierna överröstade skeptiker och bidrog till den ökade börshysterin.14 En typisk kommentar från 

dåtidens tidningsartiklar om börsen kunde vara: ”Aktier är så bra för att de kan gå upp hur mycket 

som helst men bara ned 100 procent.” 15  

Under 1980- och 1990-talen har även media gradvis förändrat rapporteringen av 

affärsnyheter. Tidigare riktades affärsrelaterade artiklar främst till branschfolk som själva var 

involverade i företaget eller industrin, men under 1980- och 90-talen börjar de rikta sig allt mer mot 

den bredare massan genom att belysa investeringar som vinstmöjligheter. Nyheter som läsaren hade 

en praktisk användning av blev mer populära och tillsammans med en tilltagande rapportering av 

möjligheterna på aktiemarknaden steg även efterfrågan på aktier.16 Den 6 mars år 2000 stod 

Stockholmsbörsen på IT-bubblans högsta nivå, på ett och ett halvt år hade index stigit med 188 

procent. Fler än 50 aktier hade sedan millennieskiftet dubblerat sitt värde. När det sedan blev tydligt 

att IT-företagen var kraftigt övervärderade föll aktiekurserna som dominobrickor på mycket kort 

tid.17  

 

1.2	  Problematisering,	  syfte	  och	  frågeställning	  

Efter kraschen har det diskuterats huruvida en hausse i media kan ha varit orsaken till den utbredda 

börshysterin som skapade IT-bubblan. Media verkar opinionsbildande och agendasättande i 

samhället, agenda-setting theory säger att beroende på vilken fråga media väljer att rapportera om, 

och hur ofta, kan det påverka det människors uppfattning om verkligheten. Om media rapporterar om 

en händelse eller nyhet mer frekvent uppfattas den som mer viktig av publiken då fokus 

återkommande riktas dit. Forskning visar att medias vinkling av nyhetsrapporteringen i viss 

utsträckning bidrar till att forma publikens inställning i viss fråga utifrån de egenskaper som används 

för att beskriva artikelns objekt. Enligt tidigare studier av sambandet mellan media och aktiemarknad 

                                                
13 Nyberg, Lars, Vice riksbankschef, Sverige och världskonjunkturen, 2001, 2 
14 Larsson, Thomas, ”Många gjorde misstag när IT-bubblan sprack”, Södermanlands nyheter, 30 juli 2003 
15 ”IT-kraschens frontfigurer sålde i tid” (2010-03-04) 
16 Shiller, Irrational Exuberance, 2005, 44 
17 Strejber, Eva, Vice riksbankschef, Inflationsmålspolitik och bubblor, 2002, ss.7-8 
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innebär en ökad mediebevakning av ett specifikt företag att deras aktie handlas både oftare och i 

större volymer. Syftet med min uppsats är att undersöka medias roll under IT-bubblan i slutet av 

1990-talet och början på 2000-talet genom att studera hur några av de mest omtalade IT-företagen 

skildrades av svenska tidningar.  

Min undersöknings frågeställning är: Finns det stöd för hypotesen att media var en drivande 

faktor under IT-bubblan? 

 

1.3	  Tidigare	  forskning	   

Media verkar under konstant konkurrens om publikens uppmärksamhet vilket gör att de är beroende 

av att skapa intresseväckande rubriker och nyheter som har word-of-mouth kvalitéer, det vill säga att 

allmänheten kommer att prata om vad de har skrivit i sin artikel, på så vis kan de även bredda sin 

läsarkrets.18 En pågående händelse kan även skapa en följetong och därmed ge återkommande läsare. 

Artiklarna om investeringsmöjligheter har ökat på 1980- och 1990-talen då även information av 

praktisk användning för läsaren blivit allt mer populärt. Aktiemarknaden är passande för media att 

rapportera om av fler orsaker. Det finns en daglig uppdatering av börskurser som gör att det alltid 

finns någon förändring att rapportera om, aktiemarknaden kan även liknas vid ett stort kasino som 

varje dag visar vinnare och förlorare mellan såväl länder, företag som individer. Detta gör att det 

alltid finns något att bygga en story på.19  Media lockar även läsare genom att skapa debatter inom 

dagsaktuella ämnen. Ibland skapas debatt om något som många experter inte skulle tillskriva sådan 

uppmärksamhet menar Shiller. Detta gör att en idé kan förstärkas på grunder som egentligen saknar 

bevis.20 Media försöker ofta förklara kortsiktig data över aktiemarknaden och skapa nyhetsvärde 

kring den. Till detta används gärna en välkänd person, eller en experts åsikt för att tillföra kredibilitet 

och tyngd till nyheten.21  

Nyheternas funktion enligt Shiller är att de sätter igång en händelsekedja som förändrar 

allmänhetens tankar om marknaden och framförallt förväntan på den.22 Händelsekedjan beskrivs som 

att en kaskad av information fångar publikens uppmärksamhet upprepade gånger vilket får publiken 

att se med nya ögon på ett visst område, en händelse kan utlösa en kaskad av information om vissa 

omständigheter som nu belyses som ett problem. Omständigheterna har inte förändrats och inte varit 

upphov till problem tidigare men kan nu utlösa en kraftig korrigering på marknaden på grund av att 

                                                
18 Shiller, Irrational Exuberance, 2005, 85  
19 ibid s.86 
20 ibid. ss.86-87 
21 ibid. s.88 
22 ibid. s.91 



 7 

de läggs fram som ett problem i media. Shiller skriver om att detta hände då en jordbävning 

drabbade Japan 1923. Media börjar efter jordbävningen att sprida mängder av information, en 

informationskaskad, om att jordbävningar även kan drabba andra platser i världen. Utbredd 

pessimism och rädsla till följd av nyhetsrapporteringen kan få en negativ inverkan på börsen och 

börserna i bland annat London, Paris, Tyskland och Brasilien dyker tillsammans med den japanska.23 

Shiller skriver att de faktiska omständigheterna i de andra länderna inte förändrats, men att 

allmänhetens uppfattning och förväntan kring dem hade det.  

En kaskad av nyheter om den kände marknadsanalytikern Joseph Granville sätter på 1980-

talet i USA igång liknande händelser som jordbävningen gjorde i Japan. Granville är på denna tid en 

inflytelserik karaktär som ordnar spektakulära investeringsseminarier och ger sälj- och köpråd för 

aktiemarknaden. Han citeras i Time sägandes att han aldrig skulle göra ett allvarligt misstag på 

aktiemarknaden i hela sitt liv. Den 22 april 1980 skrivs nyheter om att Granville ändrar sin 

rekommendation från kortsiktiga till långsiktiga aktier på aktiemarknaden och Dow Jones ökar 4,05 

procent, den största börsökningen på ett och ett halvt år. Den 6 januari 1981 ändras 

rekommendationen från lång till kort och Dow Jones går ner mer än på ett år. Shiller skriver att 

flertalet källor anser Granville vara orsaken till marknadsförändringarna. Artiklarna om Granville har 

enligt Shiller stor word-of-mouth potential och kan ses som en informationskaskad. Återkommande 

riktar media publikens fokus på viss fråga, vilket skapar en mängd av nyheter som kan påverka den 

allmänna opinionen och sätta igång rörelse på aktiemarknaden.24 

I syfte att förstärka artikelvärdet tenderar media att sammanlänka prisförändringar på 

aktiemarknaden med en nyhet vilket förstärker förväntan hos allmänheten om kommande rörelser på 

aktiemarknaden. Ibland finns inget belägg för denna koppling. Ett annat sätt att rapportera om 

aktiemarknaden är att hänvisa till tidigare utveckling och därmed försöka förutspå vad som kan 

komma att ske härnäst, detta kan påverka allmänhetens agerande då en tro på att andra kommer agera 

i sig kan utlösa en händelsekedja. Prisförändringar på aktiemarknaden kan således utlösas av en så 

kallad informationskaskad. 25  Efter den amerikanska börskraschen den 13 oktober 1989 

sammanlänkade media kraschen till en publicerad nyhet om ett misslyckat utköp för UAL 

Corporation, moderbolaget för United Airlines.26 Artikeln behandlar endast ett företag, men nyheten 

påverkar hela marknaden. Shiller skriver att en tolkning av detta är att nyheten om den misslyckade 

utköpsaffären fick många att tro att flertalet utköp också skulle misslyckas i framtiden. Endast 

spekulation stödjer denna tes, men fallet med UAL benämndes som en ”vattendelare” i media och 
                                                
23 Shiller, Irrational Exuberance, 2005, ss.92-93 
24 ibid. s.93 
25 ibid. s.105 
26 ibid. s.89 
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insinuerade att fler sådana situationer skulle uppstå. Shiller och Feltus gör en undersökning av vad 

101 professionella investerare tror om nyheten. 30 procent svarar att nyheten om UAL skulle minska 

framtida liknande utköp och rimligtvis är därför nyheten om UAL orsaken till marknadsfallet, 50 

procent svarar att de ser på nyheten som uppseendeväckande vilket drev investerarna att uttrycka 

sina tvivel av marknaden, 20 procent vet inte. Shiller och Feltus tolkar detta som att nyheten 

förstärker förväntan på en sjunkande börskurs men inte att det var den initiala orsaken till 

börskraschen då den inte orsakade den misslyckade affären.27 

Shiller skriver att det inte finns en specifik händelse som pekar på att aktiekurserna för IT-

företagen borde sjunka så mycket på så kort tid som den gjorde efter Dotcom-bubblan28 sprack. I en 

artikel från Financial Times publicerad i april år 2000 skrivs att börsraset beror på att folk först nu 

börjar inse att fundamentala värden fortfarande spelar roll och att bara addera ”dotcom”29 till 

företagsnamnet inte automatiskt höjer det faktiska värdet på företaget. Shiller tolkar nyheten som ett 

publikt erkännande som tyder på att den allmänna opinionen förändrats kring aktievärdering. Artiklar 

publicerade kring bubblans upplösning förstärker den allt tilltagande skepsisen IT-relaterade aktier 

börjar möta år 2000 menar Shiller. Wall Street Journal skriver i mars 2000 ”Big-cap Tech Stocks 

Are a Sucker Bet”, och I Barron’s artikel ”Burning up” listas internet- och IT-företag månad för 

månad de förlorar pengar och när deras kassa tar slut. Artiklar som dessa blottar företagens brister 

och fungerar som en negativt förstärkande mekanism menar Shiller.30  

Scheufele, Haas & Brosius undersöker förhållandet mellan medierapportering, aktiepriser och 

handelsvolym i Tyskland 2005 för åtta listade företag under en period på två månader. Forskarna 

finner en positiv korrelation mellan mediabevakning av individuella företag och aktiekursens 

utveckling och handelsvolym.31 Men forskarna menar även att det inte kan antas ha en utbredd effekt 

på aktiemarknaden som helhet då media snarare reflekterar marknaden än formar den.32  

 Shillers forskning går emot Sheufele, Haas & Brosius då den tillskriver media en aktiv roll i 

marknadsutvecklingen snarare än passiv. Shiller kommer fram till att media förstärker en bubbla i 

dess uppgång och i efterhand förlänger nedgången. Investerares uppfattning av att de befinner sig i 

en bubbla, eller inte gör det, påverkar deras agerande och därmed bubblans utveckling. Mindre än ett 

år före den amerikanska Dotcom-bubblan spricker, görs en studie av professionella investerares 

                                                
27 ibid. s.90 
28 Dotcom-bubblan är den amerikanska motsvarigheten till IT-bubblan som skedde kring samma period.  
29 Att addera dotcom till namnet kopplade verksamheten till internet och IT. Shiller, Irrational Exuberance, 2005, 129  
30 ibid. ss.129-130 
31 Scheufele, Bertram, Haas, Alexander, and Brosius, Hans-Bernd. 2011. ”Mirror or molder? A study of Media Coverage, 
Stock Prices, and Trading Volumes in Germany.” Journal Of Communication 61, no. 1: 48-70. Communication & Mass 
Media Complete, s.65 
32 ibid. s.48 
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inställning till marknaden. De får frågan: ”Är aktiemarknaden i en spekulativ bubbla?”, 72 procent 

svarar ja.33 Detta är intressant eftersom professionella investerares åsikter antas ha en inverkan på 

vad media skriver, och om flertalet artiklar skulle skriva att marknaden var övervärderad finns en 

risk för att det i sig blir en utlösande faktor för en börskrasch, det vill säga en självuppfyllande 

profetia.   

Campbell och Ammer forskar på vad som påverkar rörlighet på aktie- och 

obligationsmarknaden genom att undersöka vad som händer i samband med nyheter om framtida 

ränte- och inflationsförändringar.34 Forskarna gör en kvantitativ studie och kommer fram till att en 

stor del av rörligheten på marknaden kan förklaras av förändringar som påverkar investerares 

förväntan på framtida avkastning. 35  Studien belyser därmed att investerares förväntan på 

marknadsutveckling, baserat på deras uppfattning av verkligheten, påverkar utfallet. Detta ger visst 

stöd till Shillers forskning.   

Bhattacharya et al. undersöker Shillers påstående om att medias haussande av internetaktier 

skapade Dotcom bubblan i USA och benämndes som en av orsakerna till att den sprack. Forskarna 

gör en kvantitativ studie där ett antal av 171488 artiklar läses och klassificeras som ”bra”, ”neutrala” 

eller ”dåliga” och finner att internetaktierna var mer omtalade i media jämfört med övriga aktier och 

att artiklarna om internetaktier var positiva under bubblans uppgång och negativa efter kraschen men 

att förhållandet mellan media och aktie inte är statistiskt signifikant. Bhattacharya et al. stödjer inte 

Shillers påstående om att media orsakade bubblan eller var orsaken till att den sprack utan menar att 

deras forskning snarare talar för motsatsen.36 Nackdelen med Bhattacharyas studie är att den inte har 

förutsättningar att förklara medias inverkan på aktiekursen i en bubbla genom att kategorisera 

artiklarna som positiva eller negativa. Påverkan på investerares beslutsfattande förstås av djupare 

tolkning av vad artikeln väcker för tankar hos läsaren. En artikel kan skriva positivt om ett företags 

vinstutsikter men ändå tillskriva företaget negativa attribut som skapar misstro, vid första anblick 

kan nyheten kategoriseras som positiv men vid en kvalitativ analys kan det negativa överväga.  

Många av undersökningarna om förhållandet mellan media och aktiemarknad antar ett mer 

tekniskt synsätt på funktionerna bakom spekulativa bubblor, de sociala aspekterna förbises ofta 

enligt Shiller. Framförallt är det kvantitativa metoder som använts. Det är av vikt att studera om 

media i form av opinionsbildare kan påverka publikens förväntan så till den grad att de verkar som 

                                                
33 Shiller, Irrational Exuberance, 2005, 72 
34 Campbell, John Y., and Ammer, John. 1993. ”What moves the stock and bond markets? A variance decomposition for 
long-term asset returns.” Journal of Finance 48(1): 3-37. s.28 
35 ibid. ss. 28-29  
36 Utpal Bhattacharya, Neal Galpin, Rina Ray and Xiaoyun Yu. 2009. “The Role of the Media in the Internet IPO 
Bubble.” Journal of Financial and Quantitative Analysis, 44, pp 657-682. doi:10.1017/S0022109009990056. s.680 
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en utlösande och, eller förstärkande faktor i en bubbla då det kan få långtgående ekonomiska 

konsekvenser.   

Mig veterligen har det inte gjorts studier med kvalitativ metod av den svenska 

aktiemarknadens relation till media under en bubbla, jag finner heller ingen vetenskaplig studie av 

IT-bubblan i Sverige ur denna infallsvinkel. Här ser jag en lucka för min uppsats som ämnar 

komplettera den tidigare forskningen genom att studera hur media skrev om IT-företagen under 

perioden för IT-bubblan.  

 

2.	  Teori	  	  
 

2.1	  Agenda-‐setting	  theory	  

Agenda-setting, översätts till agendasättande, har utvecklats till en teori utifrån Walter Lippmanns 

observationer som publicerades i Public Opinion 1922. Lippmanns forskning påvisar att massmedia 

verkar som en bro mellan verkligheten, så som vi själva uppfattar den, och den faktiska verkligheten. 

Frågor som ges stort utrymme av massmedia kommer publiken uppfatta som viktiga. Nyheternas 

innehåll betraktas som medias agenda och teorin syftar till att beskriva överföringen från medias 

agenda till publikens agenda. Medias agenda definieras av ett mönster av nyheter över flera veckors 

tid eller längre medan publikens agenda ofta representeras av opinionsmätningar. McCombs och 

Shaw publicerade 1972 en omtalad studie som än idag är aktuell i vilken de undersöker 

presidentvalet i USA 1968 mot denna teori. Fem huvudfrågor som figurerat i media under 

valrörelsen rankas och jämförs mot hur de väljare som ännu inte bestämt sig prioriterar, forskarna 

finner en nära perfekt korrelation mellan medias dagordning och den undersökta publikens, 97 %.37 

Allmänheten vänder sig till media för att hålla sig uppdaterade i aktuella frågor, eller för att få 

information, individen har ett behov av att orientera sig i det samhället den är en del av. Rent 

psykologiskt är människor oftast obekväma i situationer de inte vet något om, vilket gör att media 

vanligtvis blir en huvudsaklig källa till information. Detta förklarar varför en så stor korrelation i 

valet 1968 kan mätas, de osäkra väljarna prioriterar undermedvetet nästan rakt av enligt medias 

agenda.38 

 Enligt teorin specificeras inledningsvis vilka objekt som definierar medias och i viss 

utsträckning publikens dagordning. Teorins andra steg är att tolka vilka attribut objekten tillskrivs, 

                                                
37 McCombs, M., “Agenda-setting”, Smelser, N.J., & Bates, P.B, International encyclopedia of the social & behavioral 
sciences, 2001. s.285 
38 ibid. s.286  
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media sänder ut ett meddelande, genom exempelvis en artikel, om ett objekt, exempelvis en politisk 

kandidat. Meddelandet inkluderar ofta beskrivningar av objektet, objektet tillskrivs vissa attribut. 

Media presenterar objektet på ett vis och publiken mottager meddelandet och skapar individuella 

tankar om det. När individer interagerar kommer vissa av dessa attribut att förstärkas medan andra 

förbises. Således skapas även en agenda för varje objekts attribut. På så vis antas 

nyhetsrapporteringens formuleringar och innehåll påverka allmänhetens attityd och beteende. Inte 

genom att direkt bestämma vad vi ska tänka, men forskning visar att media i stor utsträckning kan 

bestämma vad vi ska tänka på.39 Denna teori utgör grunden för undersökningens metodik. 

 

2.2	  Feedback	  loop	  theory40	  

Olika utlösande faktorer kan skapa en ökad efterfrågan för en aktie vilket leder till en prisökning. 

Investerare kan reagera på prisökningen och öka efterfrågan, och där med priset, ytterligare. När 

investerarnas efterfrågan ökar mer, ökar även priset på aktien mer. Detta kan fortsätta i en uppåt- 

eller nedåtgående spiral likt en rundgångseffekt, därav namnet feedback loop. Den initialt utlösande 

faktorn blir förstärkt till att ha en större påverkan än vad den utlösande faktorn i sig kunnat 

indikera.41 Shiller skriver att fenomenet som uppstår kan liknas vid rundgången som skapas när en 

mikrofon och högtalare kommer för nära varandra, sker detta utan att någon pratar i mikrofonen sker 

ingen rundgång. En utlösande faktor startar rundgång och feedback loopen blir omedelbart autonom. 

En spekulativ bubbla fungerar på samma vis men rundgången varar istället i år, och 

rundgångseffekter är därmed svåra att upptäcka eftersom den utlösande faktorn inte uppstår 

samtidigt som dess effekter.42   

 Det finns en rad varianter av feedback loops, pris-till-pris, att investerares optimism leder till 

prisökningar vilket leder till ytterligare prisökningar. En annan form av rundgång är pris-till-BNP-

till-pris som innebär att en ökad värdering av aktiemarknaden även ökar allmän förmögenhet och 

optimism som i sin tur ökar konsumtion och investeringar. Detta påverkar på längre sikt BNP vilket 

av allmänheten tolkas som bevis på att landet har en stark och stabil ekonomi, inte att en bubbla 

håller på att uppstå, även kallad ”förmögenhetseffekten”. Pris-till-företagsvinster-till-pris är en 

tredje variant, när aktiekursen ökar spenderar folk mer vilket ökar företagsvinsterna och leder till en 

allmänt positiv inställning till företaget då goda nyheter om företaget spär på förväntan inför 

framtida utveckling av aktiekursen vilket i sin tur gör att priserna ökar. Prisökningen och investerares 

                                                
39 ibid. s.286   
40 Jag utgår från feedback loop theory enligt definitionen som presenteras i Shillers bok Irrational Exuberance. 
41 Shiller, Irrational Exuberance, 2005, ss.68-69 
42 ibid. s.69 
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efterfrågan på spekulativa aktier stannar vid någon punkt, då kan bubblan spricka plötsligt eller 

successivt. 43 Enligt vedertagen tolkning av feedback loop theory uppstår rundgång till följd av 

tidigare prisökning som befäst investerares tro på vidare prisökningar. En annan tolkning av teorin är 

att rundgång är en effekt av investerares stigande självförtroende baserat på aktiemarknadens tidigare 

prisökningar. Den senare härleds snarare till en successiv prisökning än en plötslig.44 En annan 

anledning som varken kopplas till ökande självförtroende eller tidigare marknadsutveckling är 

emotionella effekter som kan uppstå till följd av investerares förväntan och känslogrundade beslut.45 

Detta riskerar att göra investeraren motvillig att sälja aktien, trots en redan stor prisökning, då 

känslor och förväntan på ytterligare prisökning tillåts inverka på investeringsstrategin, vilket i sin tur 

bidrar till rundgångseffekten och ytterligare prisökning på marknaden.46  

 Enligt feedback loop theory med förväntan som utgångspunkt kommer marknaden att falla då 

investerares efterfrågan av spekulativa aktier avtar. Om förväntan på framtida avkastning inte längre 

finns ser investeraren ingen anledning att ha kvar aktien. Sedan bildas en negativ bubbla där en 

feedback loop istället sker åt motsatt håll. En initial prisminskning skapar oroligheter och misstro hos 

några investerare vilket sprids och orsakar vidare prisminskningar och så vidare. Priserna sjunker till 

den punkt då det inte finns anledning att förvänta sig att de ska sjunka lägre, då finns det inte längre 

någon anledning att hålla sig borta från aktien.47  

 

2.3	  Greater-‐fool	  theory	  

Greater-fool översätts till ”en större dåre” och syftar till en typ av investerarbeteende som är vanligt i 

en bubbla. Det innebär att även när en aktie är högt värderad finns incitament för investerare att köpa 

den till ett överpris då det oftast är möjligt att hitta en ny köpare som kan tänka sig att handla aktien 

till högre pris på ren spekulation, en så kallad större dåre. Detta är vanligt förekommande under en 

spekulativ bubbla. På så vis finns det utrymme för ytterligare prisökning i en redan högt värderad 

marknad vilket förstärker effekten av en bubbla.48  

 

 

 

                                                
43 ibid. s.70 
44 ibid. ss.69-70 
45 ibid. ss.64-66 
46 ibid s.70 
47 ibid. s.71 
48 Law, Jonathan (ed.), “Greater-fool theory”, A Dictionary of Finance and Banking. Online version. Oxford University 
press, 2014 
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3.	  Metod	  och	  material	  
 
Ett hypotetiskt–deduktivt arbetssätt tillämpas, vilket innebär att teori används för att ställa upp 

undersökningens initiala arbetshypoteser som sedan prövas mot empiri. Allteftersom nya iakttagelser 

i materialet görs uppdateras arbetshypoteserna i syfte att förbättra dem, vilket gör metoden 

dynamisk. 49  Detta arbetssätt minskar risken för att en förutbestämd hypotes skulle färga 

undersökningens utfall i allt för stor utsträckning. Materialet utgörs av artiklar publicerade i svensk 

press. För perioden 1997 – 2002 studeras 10 artiklar per år för 3 företag, det vill säga 180 artiklar 

totalt. Företaget bestäms vara artikelns objekt, det första steget i agenda-setting theory. För varje 

artikel tolkas hur nyheten som är associerad till objektet presenteras, vilka attribut som används, om 

positiva eller negativa attribut lyfts fram, det vill säga steg två i agenda-setting theory. Nära 

sammanlänkat med företagets attribut är företagets nyckelpersoners attribut, såsom grundare, 

styrelseordförande, chefer och VD, då de ofta får representera företaget i media, därmed är det av 

vikt att även studera hur dessa framställs. Då en större mängd artiklar används görs löpande analys 

och återkoppling mot arbetshypoteserna. På så vis minimeras risken av att intressanta samband 

förbises.    

 

3.1	  Arbetshypoteser	  	  

I arbetshypoteserna skildras förhållningssättet till empiri, teori och de hypotetiska sambanden. Från 

detta prövas sedan hypoteserna mot den empiriska verkligheten. Genom att arbeta med denna metod 

prövas hypoteser mot empiri under arbetets gång i syfte att finna brister i hypoteserna och förbättra 

dem tills de slutgiltiga hypoteserna bestäms, dessa presenteras här.50 Arbetshypoteserna formas 

utifrån Shillers definition av feedback loop theory där förväntan är den bärande komponenten i en 

bubbla, i figur 1 skildras medias potentiella funktion utifrån denna teori. 

En informationskaskad observeras under perioden för IT-bubblan, se figur 3. Detta kan ha 

utlöst rörelse på aktiemarknaden genom att påverka den allmänna förväntan på IT-företagen. Detta 

på ett positivt vis för aktiekurserna under bubblans uppbyggande, respektive negativt efter bubblans 

upplösning. Således bestäms arbetshypoteserna till att artiklar under 1997 - 1999 förväntas vara 

övervägande positiva med fokus på att bygga upp en förväntan och under 2000 - 2002 antas 

artiklarna vara mer kritiska, där negativa egenskaper associerade till företaget och deras aktier lyfts 

fram, se Figur 2.  

                                                
49 Dahlgren, Stellan, Florén, Anders, Fråga det förflutna: en introduktion till den moderna historieforskningen, 
Studentlitteratur, Lund, 1996. ss.181-182 
50 ibid. ss.182-183 



 14 

 
Figur 1. Medias funktion utifrån feedback loop theory 

 
 
     
 
 

 
 
 
 
 

 
Källa: Egen illustration av potentiellt flöde. 

 

Figur 2. Medias funktion i en bubbla 

 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: Egen illustration av potentiellt flöde. 

 
 

3.2	  Källor,	  urval	  och	  avgränsning	  

Retrievers mediearkiv omfattar 69951 svenska tidningar och används för att göra urvalet av artiklarna 

till undersökningen. I forskningsprocessens inledande fas används ordräkning för att kartlägga 

forskningsområdet och sålla ut de mest givande kombinationer av sökord i arkivet. Orden ”IT”, 

”aktie*” och ”internet” prövades i olika konstellationer för att se hur ofta sökorden förekom i en och 

samma artikel för varje år. I Figur 3 illustreras hur medias fokus för IT, aktier och internet växer i 

takt med bubblan och avtar efter börskraschen. Förekomsten av artiklar som innehåller orden ”IT” 

och ”aktie*” är störst, se grön kurva. Antalet artiklar för alla tre kombinationerna ökar dramatiskt 

under upptakten till bubblan och till dess topp år 2000. Kort efter att IT-bubblan spricker, i mars år 

2000, sjunker även antalet artiklarna om IT och aktier kraftigt. Figur 3 styrker att media skriver mer 

om IT, aktier och internet under bubblans uppgång, det kan således antas att en så kallad 

                                                
51Antalet kontrollerades senast 9 januari 2015. 
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informationskaskad ägde rum vilket gör att IT-branschen står i fokus för medias och allmänhetens 

uppmärksamhet i enlighet med agenda-setting theory.   

 
Figur 3.  Olika kombinationer av sökord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I figur 3 redovisas frekvens för olika kombinationer av relevanta sökord under åren 1994 – 2002 i svensk tryckt press 
(Antal: 699). Källa: Retriever Mediearkivet (2014-11-02) Tillgänglig: <http://web.retriever-
info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive> Anm. Universitetsinloggning krävs.  
 

IT-företagen Icon Medialab, Framtidsfabriken/Framfab och Spray anses vara några av IT-bubblans 

huvudrollsinnehavare i Sverige och får därför representera den svenska marknaden som 

undersökningsobjekt, det första steget i agenda-setting theory. 52   Dessa företag och deras 

nyckelpersoner nämns återkommande i artiklar som publicerades under perioden för bubblan och 

jämförs frekvent med varandra. Undersökningsperioden avgränsas till åren 1997 – 2002, således 

spänner perioden över åren innan, under och efter bubblan. På så vis kan resultaten belysa eventuella 

skillnader över tid i hur tidningarna vinklade nyheter relaterade till de valda företagen och deras 

aktier genom att tolka vilka attribut som används. 

Urvalet ska resultera i artiklar av högsta möjliga relevans för undersökningen. Det bestäms 

att de ska innehålla företagets namn och nämna aktien eller aktiekursen. På så vis bör tolkningen 

belysa om artikeln är positivt eller negativt förstärkande för företagets aktiekurs genom att tolka 

vilka attribut som tillskrivs företaget och eller dess nyckelpersoner i samband med att aktiekursen 

nämns. Därmed genomförs sökningen i Retrievers Mediearkiv på följande vis: Sökorden som 

används är: ”aktie*” and ”företagets namn”, tidsperioden anges från 1997-01-01 till 2002-12-31, och 

sökningen avgränsas till svensk tryckt press. Detta resulterar i tusentals artiklar per företag vilket gör 

att ytterligare sållning krävs. För varje år och företag väljs de 10 mest relevanta artiklarna ut genom 

att ställa in sorteringen på ”mest relevant” och plocka de 10 översta artiklarna i listan för varje år och 

                                                
52 Pettersson, Peter, ”Kejsarens nya kläder – en epilog”, Dagens IT, 7 maj 2001  
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företag. De mest relevanta artiklarna beräknas av Retriever och baseras på sökordens frekvens och 

placering i artikeln.53 Retrievers definition av ”mest relevant” bedöms som adekvat.  

De tidningar som representeras i sökresultatet bedöms vara typiska exempel för svensk press 

och antas ha stor spridning till allmänheten. För ett par av undersökningsperiodens tidiga år finns 

inte det fulla antalet av 10 artiklar för alla företag, men i dessa fall bedöms det ändå som relevant att 

ta med dessa år och artiklar eftersom en låg grad av mediebevakning är ett resultat i sig. Det är 

enbart Framtidsfabriken som berörs av detta, år 1997 finns enbart 1 artikel och 1998 5 artiklar. 

Sökorden har konsekvent hållits till: ”aktie*” and ”företagets namn”, med en justering. Från åren 

1997-1999 är det företagsnamnet Framtidsfabriken som är mest vanligt förekommande. Från 2000-

2002 är det Framfab som framförallt används i media, därmed justerades företagsnamnet i sökningen 

utefter detta. Upphovsmannen till artikeln finns inte alltid utskriven, då anges enbart tidningen den 

publicerades i. I ett sammanhang som detta då ett stort antal artiklar undersöks är upphovsmannen av 

mindre betydelse då det är vad som skrivs och tolkningen av det som är av vikt.54 Som nyckelperson 

till företaget tolkas personer som representerar företagets åsikt på något vis i artiklarna. Det kan vara 

VD, grundare, presstalesperson, chef eller liknande.  

 Det bedöms som osannolikt att källorna skulle vara förfalskade och även om informationen 

som förmedlas i artikeln skulle vara byggd på falska grunder, och därmed ge en felaktig uppgift till 

läsaren, behandlas artikeln utifrån att läsaren mottager det som skrivs som riktigt. Beroende på vad 

undersökningen visar kan arbetshypoteserna falsifieras eller stödjas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
53 "Relevance is automatically calculated based on the search terms frequency and placement in the article." Källa: 
Retriever Mediearkivet (2014-11-02) Tillgänglig: <view-source:http://web.retriever-
info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/search>  
54 Dahlgren, Stellan, Florén, Anders, Fråga det förflutna: en introduktion till den moderna historieforskningen. s.190 
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4.	  Medial	  vinkling	  av	  företagen	  
 
Här utreds hur företagen, deras aktier och nyckelpersoner vinklas i media genom att tolka vilka 

attribut de tillskrivs i artiklarna. Kapitlet är indelat utefter arbetshypotesens perioder för att 

undersökningen ska bli lättöverskådlig. Först presenteras de uttolkade attributen i artiklarna 1997 – 

1999, sedan presenteras motsvarande för 2000 – 2002. Attributen uttolkas och analyseras löpande 

mot arbetshypoteserna. 

 

4.1	  Icon	  Medialab	  1997	  –	  1999	  	  

1997 beskrivs Icons grundare som unga entreprenörer i framkant av den tekniska utvecklingen. Det 

nystartade Icon jämförs i en artikel med WM-data Education som har 30 års erfarenhet och det 

skrivs: ”Teknisk kompetens, långvariga industrirelationer och en stabil ekonomisk grund står sig 

fortfarande väl mot ungdom, entreprenörskap och kreativitet.” Samtidigt som WM-datas VD säger 

till artikelförfattaren: ”Vi har också svartklädda personer med hästsvans” och syftar på att företagen 

av den gamla skolan trots sin goda ekonomi och stabilitet ändå behöver tänka om och modernisera 

för att kunna locka med en kreativ arbetsplats som kan stå sig mot konkurrenternas hippa 

arbetsmiljö. WM-datas VD säger att det är ”slagsmål” mellan företagen om kunniga personer inom 

IT och internet. Artikelns jämförelse av Icon mot det äldre företaget understryker hur nytänkande 

och moderna de är och det skrivs att de ”röner framgång”. WM-data ser på Icon som ett gäng 

ungdomar med stora framtidsvisioner.55 Attributen som kan tolkas utifrån artikeln blir därmed att 

Icon är ett företag i den nya ekonomins anda, moderna, unga entreprenörer med stora 

framtidsvisioner.  

Media skriver om Iconaktien på ett vis som kan tolkas som att läsaren måste skynda sig om 

denne vill hinna med tåget. I artikeln med rubriken ”Bråttom säkra svenskt IT-försprång” kan läsas:  

"Inom om ett par år räknar man med att vara världens ledande företag inom sin bransch", och på två 

ställen i artikeln skrivs uttryck såsom: ”Tid är idag mer dyrbart än både diamanter och guld. Den 

som hinner först till den enorma marknad som håller på att öppnas kan utvecklas hur långt som 

helst.”56 Det tolkas som att Icon mycket väl kan plocka en marknadsledande position inom IT-

sektorn och att de siktar på att växa stort, snabbt. Företaget bygger upp en otrolig förväntan med sina 

uttalanden kring den framtida utvecklingen och det verkar inte finnas ett tak för Icons tillväxt i 

artiklarna.  

                                                
55 ”Gammal är äldst”, Dagens industri, 1 januari 1997 
56 Ollevik, Nils-Olof, Åsell, Yvonne, ”Bråttom säkra svenskt IT-försprång”, Svenska Dagbladet, 24 februari 1997 
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Icons VD framställs som en framåtsträvande entreprenör, med visst politiskt inflytande över 

moderata samlingspartiet: ”Johans ande vilar visserligen över partimotionen…”, men vidare menar 

partiet att Johan var lite väl ”PR-hurtig” då Icons pressrelease stulit rampljuset från partimotionen 

om IT och Sveriges framtid. I samma artikel beskrivs de förändringsförslag Icons pressrelease 

innehöll: "De vill dra fiberoptisk kabel i hela Sverige, låta alla skolelever få egen dator och låta 

företagen ge ut aktier till anställda utan att det förmånsbeskattas."57 Detta väcker en förväntan på de 

förändringar Icon kan åstadkomma för samhället i stort, därmed tillskrivs Icon och Icons VD attribut 

såsom djärva – de är inte rädda att ta för sig, och har en inflytelserik ledare. Artikeln påvisar även 

Icons höga ambitionsnivå för framtiden. Bara den saken att artikeln benämner Icons VD vid förnamn 

indikerar hans inflytande, att det är en självklarhet vem Johan är. Artiklarna från 1997 belyser gärna 

de optimistiska spådomarna om företagets framtid vilket skapar en entusiasm för företaget. Bland 

annat används citat som detta från en av Icons grundare: ”Svenska fonder är intresserade av tillväxt i 

den här branschen. Sedan är det lite grann så att man helgarderar sig för tänk om det skulle visa sig 

att vi blir ett nytt Microsoft.”58 Att associera Icon med framgångsrika och välkända Microsoft stärker 

förväntan på framtiden. Läsaren får intrycket Icon har en ljus framtid framför sig. Att media skriver 

om hur bråttom det är ger tolkningen att läsaren får intrycket av att denne bör skynda sig att hoppa på 

tåget och följa med på denna resa. Kreativiteten, ungdomligheten och den starka framtidstron blir 

därför karaktäriserande attribut för Icon Medialab under 1997. Detta styrker hypotesen om att 

artiklarna bör vara positiva under året och bygga upp en förväntan kring företaget. Den utbredda 

optimismen kring det nya med IT och internet anses typiskt för den nya ekonomin. Artiklarna pekar 

på att media under 1997 inte bara börjar fungera som en feedback loop byggd på förväntan utan även 

börjar fungera uppbyggande till en loop av pris-till-företagsvinster-till-pris då en positiv bild av 

företaget och dess framtid ges i artiklarna. Detta kan potentiellt sätta igång en händelsekedja av 

händelser som ger företaget ökade vinster vilket i sin tur höjer priser som förstärker företagets 

vinster. 

På sommaren 1998 karaktäriserades artiklarna av en förväntan trots att företaget uttalat 

påvisar förlustsiffror. Det skrivs att företaget ska noteras på SBI-listan59 och den nya VD:n Franco 

Fedeli berättar i artikeln att sedan detta utannonserades i media så har telefonerna ringt i ett och folk 

                                                
57 “Johans PR-kupp mot (M)”, Dagens IT, 3 juni 1997 
58 Froste, Calle, Nygren, Lennart, ”Ny VD söker nya pengar till Icon”, Svenska Dagbladet, 13 juli 1997  
59 SBI-listan är en konkurrerande marknadsplats till Stockholmsbörsen, heter idag Nordic Growth Market, NGM. 
Företagen som noteras på denna börs söker i större utsträckning riskkapital och har i många fall ingen färdig produkt utan 
är ofta i utvecklingsfasen vilket gör att volatiliteten tenderar att vara högre här. Affärsvärlden skriver att intresset för 
SBI-listan ökade enormt 1996. Detta dels för att det fanns ett stort utbud av riskkapital att investera, samt att positiva 
uttalanden gjordes av politiker om denna typ av företags betydelse för välfärden och sysselsättningen. Källa: ”SBI-
LISTAN: MÅNGA HÖGODDSARE – Högt spel på SBI-banan” (1997-03-12)  
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vill få aktietilldelning. Därmed poängteras det att efterfrågan redan är stor, den stora massan vill 

redan ha företaget vilket ger läsaren intrycket av att det är en aktie värd att köpa. Det skrivs: 

”Matteus fondkommission värderar bolaget till 300 miljoner kronor innan emission”. Eftersom en 

emission innebär att mer pengar kommer in till företaget bör rimligtvis värderingen höjas. Därmed 

sås ett frö hos läsaren att det finns en stor vinstchans på Icons aktie. Som avslutning i artikeln skrivs: 

”För två år sedan satsade de 12 500 kronor vardera. I dag är deras andelar värda 40 miljoner kronor 

styck.”60 Detta gör att läsaren får en story att relatera till bakom uppgången, en framgångssaga, vilket 

blir ett attribut att koppla till företaget. Detta för tankarna till dagens trisslottsreklamer, plötsligt 

händer det mig som läsare med. Attribut som tillskrivs Icon är därmed att aktien är eftertraktad, 

exklusiv och att det finns stora möjligheter till vinst om du lyckas få tag i denna aktie. Det finns en 

liten risk i och med förlustsiffrorna, men detta överskuggas av känslan av vad mycket det finns att 

vinna om läsaren investerar. Förluster förklaras av den höga expansionstakten vilket gör att negativt 

resultat inte är lika med negativt attribut utan tyder på tillväxt vilket ses som positivt. Detta 

understryks även genom att Icon jämförs med en amerikansk motsvarighet i media:  
 

Marknadsvärdet på Icon Medialab blir drygt 420 miljoner kronor räknat på teckningskursen. Men konkurrenten US Web 
i USA, som förra året omsatte motsvarande 160 miljoner kronor och gick med nästan en halv miljard i förlust, värderas 
av den amerikanska aktiemarknaden till fyra miljarder(!) kronor. Icon räknar med att efter börsnoteringen få ett betydligt 
högre värde på företaget och kunna köpa webbföretag i andra länder med egna aktier.61  
 
Detta gör att läsaren omedelbart får en bild av hur mycket Icons aktier bör kunna öka. Igen ses att det 

är en enorm förväntan som byggs upp inför den annalkande börsnoteringen och en värdeökning 

förväntas utifrån citatet. Artiklar som denna gör att ordet hinner sprida sig om aktien innan 

börsnoteringen då nyheter som dessa anses ha hög word of mouth kvalité eftersom den belyser en 

vinstchans för läsaren. Detta kan tänkas skapa en rusch inför notering. När Icon noteras skrivs: 

”Internetkonsultet Icon Media Lab är aktiemarknadens träffsäkraste bolag. Efter bara två dagar på 

SBI-listan redovisar bolaget en exakt lika stor omsättning och förlust som spåddes i 

emitteringsprospektet som kom för en månad sedan.”62 Detta tolkas som att marknaden har agerat 

utifrån den förutspådda prognosen som Matteus fondkommission satt, det vill säga handlat aktien till 

den nivå som den förväntas stiga till. När den inte förväntas stiga längre avstannar köpen i enlighet 

med feedback loop theory. Därmed kommer de förutspådda siffrorna uppfyllas. Sedan kopplar media 

uppgången till att Icon är ett träffsäkert bolag som levererar enligt uppsatta mål vilket ger läsaren ett 

kvitto på att Icons utveckling är stabil. Media kopplar här ihop en nyhet med viss börsutveckling och 

är mycket optimistiska kring bolaget, Icon framställs som en börsraket. Därmed tillskrivs Icon 
                                                
60 Karlberg, Lars, A., ”Icon Medialab noteras på SBI-listan i maj”, Dagens IT, 13 maj 1998 
61 Karlberg, Lars, A., ”Icon satsar med SBI-kapital”, Dagens IT, 3 juni 1998 
62 ”Träffsäkert prospekt från Icon”, Dagens Industri, 24 juni 1998 
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attributen som pålitliga med hög vinstpotential vilket stödjer arbetshypotesen.  

Efter ett par månader på börsen störtdök Iconaktien vilket leder till att Icon går ut med att de 

tidigare så stora tillväxtmålen sänks något. Media svarar med att spekulera i eventuella splittringar 

mellan Icons ledare vilket revideras av Icon själva. Det skrivs under nedgången om splittringar, 

reviderade tillväxtmål och en eventuell USA-försäljning. Dagens industri skriver att detta tros 

minska Icons möjligheter för kapitaltillskott vilket tillskriver företaget attributet osäkerhet. 63 

Kursutvecklingen tolkas som rimlig enligt feedback loop theory eftersom aktien handlades upp till 

den förväntade nivån och då marknaden inte förväntar sig att aktien ska öka mer avstannar handeln 

med den. Här blir det tydligt att förväntan är den bärande komponenten i tillväxt på aktiemarknaden. 

Medias reaktion på nedgången är att plocka fram negativa attribut mot företaget vilket talar emot min 

hypotes om att artiklarna ska vara positiva här, men det talar för Shiller & Feltus forskning om att 

media försöker bygga en nyhet kopplad till aktiemarknaden, ibland är dessa samband fabricerade. 

Media anpassar sina nyheter efter aktiemarknadens svängningar, negativa vid nedgång och positiva i 

uppgång men det är då förmodligen inte media som agerar som utlösande faktor för denna nedgång 

då de snarare reagerar på den och försöker förklara den vilket kan förstärka en idé hos marknaden 

om att nedgången kommer fortsätta. Men denna gång vänder det ganska snabbt för Icon, Matteus 

fondkommission som först satte Icon på börsen går ut i media med nya positiva analyser om 

företaget och marknaden svarar med en börsökning på nyheterna. I ingressen till en artikel skrivs: 

”Förtroendet för Icon Medialab är på väg tillbaka. Internetaktien har gått som raket de senaste 

veckorna efter optimistiska uttalanden och analyser.’ … ’Bakom kursuppgången ligger också en ny 

optimistisk analys från Matteus, mäklarfirman som satte Icon på börsen i somras. Matteus anser nu 

att bolaget är köpvärt upp till 139 kronor.”64 Här ses att en optimistisk värdering fått kursen att stiga 

hela 118 % enligt artikeln. En stark effekt till följd av en analys. Det blir tydligt att media nu återgår 

till att fokusera på företagens stora mål om tillväxt igen och härleder uppgången till Matteus nya 

värdering som ger marknaden nytt förtroende för företaget. Matteus positiva uttalande i media verkar 

här som utlösande händelse och medias skriverier om ökningen skapar ny förväntan på att kursen 

kommer att fortsätta öka eftersom Matteus höjer värderingen. En investerares åsikt kan användas för 

att ge tyngd och trovärdighet till artiklar. Om företaget får en bra analys skrivs det om detta i media 

vilket kan leda till att analysen blir en självuppföljande profetia vilket även gynnar analytikerna som 

har eget vinstintresse.  

Attributen som tillskrivs företaget 1998 är övervägande positiva, då främst tillväxt och en 

stark framtidstro lyfts fram genom att VD:s höga mål citeras flitigt och underbyggs med optimistiska 
                                                
63 ”Huggsexa om Icon”, Dagens Industri, 3 november 1998  
64 ”Icon Medialab på väg tillbaka igen”, Dagens Industri, 25 november 1998 
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analyser som media beskriver som träffsäkra. Under den korta nedgången svarar media med att 

främst lyfta fram splittringar inom företaget och genom detta menas företaget få försämrade 

möjligheter för kapitalanskaffning vilket ses som ett negativt attribut. Men i början och slutet av året 

används främst positiva attribut i media vilket gör att det övervägande intrycket är positivt, vilket ger 

stöd för hypotesen om att artiklarna bör vara positiva för denna period. Det sammanvägda intrycket 

från 1998 är att media snabbt reagerar på förändringar av företagets framtidsutsikter och anpassar 

attributen därefter.  

1999 är det stort fokus på nyheten om att Icon får en amerikansk delägare, det skrivs bland 

annat: "Amerikanska mediehuset IPG investerar 165 miljoner kronor och blir ny storägare i 

Internetföretaget Icon Medialab”, IPG citeras: "If you can't beat them, join them." 65 Detta uttalande 

indikerar att Icon ses som starkare än det amerikanska företaget vilket tillskriver Icon attributet 

framgångsrika och lovande. Icons värde rapporteras nu höjas till 800 Mkr och VD:n citeras sägandes 

att företaget vill öka tillväxttakten och siktar på uppköp i Europa inom några veckor. Det skrivs att 

detta tolkats positivt av marknaden och resulterat i stigande aktiekurser: "Kursen för Icon steg med 

17,50 kr till 190 kr"66, vilket tillsammans med nyheten om att IPG investerar i Icon kan tolkas som 

ett kvitto på att den optimistiska synen på framtiden som företagets nyckelpersoner och media 

framhåller är befogad. Här indikeras att media verkar som en feedback loop. Men också på att hela 

spelet mellan marknad, media och företag är byggt på just trovärdighet i och med att värderingen av 

företaget inte bygger på faktiska siffror eller produktförsäljning utan på en idé om vad Icon kan 

åstadkomma i framtiden.  

Vidare ges Icons byte av VD stort utrymme i media under året. Dramatiska rubriker såsom 

”Ulf Dahlsten ny chef för Icon Franco Fedeli sparkades – aktiekursen föll kraftigt STOCKHOLM” 

kan ses. Detta tolkas som uppseendeväckande och sänder ut oroande signaler. I denna artikel skrivs 

att bolaget rasade med över 14 procent till följd av bytet av VD. Det tolkas som att det är media som 

tillskriver kursraset till VD-bytet, precis som i fallet med UAL i USA som Shiller och Feltus forskat 

i. 50 procent av investerarna i deras undersökning svarade att en uppseendeväckande nyhet, såsom 

denna är, kan driva investerare att uttrycka tvivel om marknadsutsikterna, och då media skriver om 

de nya tvivlen bildas en negativt förstärkande feedback loop.  

Motsättningar som funnits på personliga plan mellan VD Franco Fedeli och grundaren Johan 

Staël von Holstein läggs nu fram och kritik mot Icons stora planer ses: "Icon har vuxit oerhört snabbt 

det senaste året till priset av stora förluster. Och Franco Fedeli anser att expansionen varit alltför 

                                                
65 Amster, Harry, Jansson, Toni, ”Icon får ny amerikansk storägare”, Svenska Dagbladet, 25 mars 1999 
66 Ibid. 
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snabb och okontrollerad."67 Detta kan så ett frö hos läsaren som börjar fundera över om bolaget 

faktiskt är övervärderat. De negativt vinklade artiklarna under denna period går emot min hypotes 

om att artiklarna fortfarande ska karaktäriseras av en förväntan. Men denna artikel publicerades 

samma dag som en annan med rubriken: ”IT-visionären Dahlsten ny VD när Icon stuvar om i 

toppen”. Här tillskrivs Icons nya VD attribut som visionär vilket kan tolkas som en förbättrande 

förändring och rubriken klingar mer positivt angående VD-bytet än den tidigare som istället 

betonade att Fedeli sparkades och att aktiekursen föll. I denna artikel förklaras bytet: "Vi går nu in i 

en ny fas och expanderar både organiskt och genom förvärv. Motsättningarna har tagit mycket kraft 

och styrelsen bedömer att vi behöver en ny ledare." Det skrivs att de sparkar tidigare VD Fedeli då 

han inte kommer överens med grundaren Staël von Holstein och inte vill växa lika fort som 

styrelsen, vilket gör att Fedeli tillskrivs attributet ankare och att det således ses som positivt för 

företagets utveckling med en ny ledare kopplat till attributet visionär. Artikeln belyser att Icons 

omsättning har mer än tredubblats första halvåret och förlustsiffror förklaras av den kraftiga 

expansionsfasen de är inne i och Icons Styrelseordförande säger lugnande de inte har några 

"orosmoment i ekonomin" och att en börsnotering i Tyskland är på gång. Att Amerikanske IPG 

investerat stora summor nämns även, vilket indikerar att finansiell trygghet finns bakom bolaget. 

Därmed spås bolaget påvisa vinst i framtiden, och då aktiekursen nu sjunkit kan det vara läge att 

köpa på sig mer.68 I denna artikel finns således stöd för hypotesen om att det finns en positiv 

förväntan.  

Men under rubriken ”Icon en jojo på börsen” kan läsas: ”Aktiemarknaden reagerar med 

mycket stora svängningar på rykten och Icons ostrukturerade informationshantering.’ … 

’Aktiekursen återhämtade sig omedelbart för att sedan falla tillbaka igen.”69 Media tillskriver 

attributet jojo till Icons aktiekurs vilket kan förstärka en osäkerhet, men med jojo indikeras även att 

aktien kommer vända uppåt igen vilket kan ge upphov till spekulation i nedgångar såsom nu. I ett så 

pass nytt företag som Icon där investeringar främst görs i idéer och personer vilka skapar förväntan 

på framtiden, är det rimligt att oroligheter sprids till följd av VD-bytet. Artiklarna om VD-bytet 

visade sig vara skilda i sin vinkling av nyheten. Det kan vara så att aktiekursen reagerade med 

snabba svängningar till följd av rykten om slitningar i företaget. VD-bytet gav upphov till 

spekulation om tryggheten bakom företaget, attributet osäkerhet uttolkas därför vilket går emot min 

hypotes.  

                                                
67 ”Ulf Dahlsten ny chef för Icon Franco Fedeli sparkades – aktiekursen föll kraftigt” STOCKHOLM (TT), Helsingborgs 
Dagblad, 3 september 1999  
68Amster, Harry, ”IT-visionären Dahlsten ny vd när Icon stuvar om i toppen”, Svenska Dagbladet, 3 september 1999  
69Genborg, Kenny, ”Icon en jojo på börsen” Göteborgs-Posten, 23 september 1999  
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Mot slutet av 1999 ändras inställningen till Icon då det starka fästet i USA istället betonas: 

”IT-företaget Icon Medialab köper det amerikanska internetkonsultföretaget Nicholson NY. 

Betalningen sker genom nya aktier för nästan 600 miljoner kronor.’ … ’Stockholmsbörsens 

investerare gillade affären och Iconkursen steg med 14 procent’ ... ’Det här är ett stort steg mot vårt 

mål att bli det första globala nätverket av Internet-konsulter, sade Iconchefen Ulf Dahlsten.”70 Detta 

tyder på att Icon fortsätter med expansionen enligt plan och nu ökar sin omsättning och stärker sin 

position på den internationella marknaden vilket väcker hopp om framtiden efter stormen kring VD-

bytet lagt sig. Stockholmsbörsens reaktion understryker att förtroendet nu ökar till bolaget igen. Det 

skrivs att USA kommer att bli Icons viktigaste marknad och omsättningen spås tredubblas nästa år. 

Det skrivs även: ”Icons köp av amerikanska Nicholson NY skyndar på en Nasdaqnotering. Icon blev 

vinnare på Stockholmsbörsen, men vd Ulf Dahlsten anser att aktien är undervärderad.’ ... ’Skulle vi 

värderas på samma sätt som Framfab skulle vi ligga på 1 400 kronor i stället för 700 kronor. Vi har 

en bra bit kvar till de nivåerna.”71 Artikeln är mycket optimistisk och en stark förväntan på Icons 

framtid syns. I artikeln betonas att de andra stora IT-aktierna sjönk medan Icon går upp vilket 

förstärker intrycket av att det är Icon läsaren ska satsa sina pengar på. Genom att jämföra Icon mot 

Framfab och belysa att Icon är undervärderad, sänder ut signaler om att det är deras aktie läsaren bör 

köpa. VD:n spår självsäkert att deras aktie minst bör stiga från 700 till 1400. Detta ger starka 

köpsignaler till investerare då en artikel som denna förväntas få flera att handla aktien, därmed kan 

en investerare på spekulation köpa aktien om denne tror att andra kommer vilja köpa till överpris 

senare i enlighet med greater-fool theory. Detta bekräftas av utfallet, i december 1999 slår Icon nya 

börsrekord vilket gör att grundarna nu kan sälja av aktier för över 250 miljoner och bli enormt rika: 

 
Det har inte ens gått fyra år sedan Jesper Jos Olsson, Johan Staël von Holstein, Erik Wickström och Magnus Lindahl 
startade Icon Medialab. Då investerade de 250 000 kronor var och hyrde en stor lokal i Värtahamnen i Stockholm. Sedan 
dess har Icon vuxit i raketfart och de fyra grundarna har blivit mångmiljonärer.72  
 
På mindre än fyra år har de gått från ingenting till allting, attributet framgångssaga kan därmed 

kopplas till Icon och känslan av möjligheter företaget står för. Detta kan förstärka en positiv 

feedback loop och ge stöd till hypotesen om att artiklarna bör vara positiva 1999. Att de passar på att 

sälja sina aktier medan de är positivt omnämnda i media kan indikera att grundarna agerar i enlighet 

med greater-fool theory.  

Marknaden verkar vara mycket känslig för ny information som rör de nya företagen och 

aktiemarknaden verkar svänga till följd av skriverier i media. Detta tyder på att investerarna 

                                                
70 ”Icon Medialab köper IT-bolag”, Göteborgs-Posten, 23 november 1999 
71 ibid. 
72 Gustafsson, Markus, ”Grundarna sålde mer än en miljon Icon-aktier”, Aftonbladet, 12 december 1999 
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handlade baserat på känslor och inte på grundläggande värderingar av aktien. Detta ger visst stöd till 

att media har en inverkan på investerares agerande under en spekulativ bubbla.  

 

4.2	  Framtidsfabriken/Framfab	  1997	  –	  1999	  

1997 används Framtidsfabrikens VD Jonas Birgersson som expertkommentator i en artikel som 

handlar om de nya satsningarna inom IT: ”En svensk satsning på bredbandsnät ger 100 000 nya jobb 

och tusentals miljarder i nya intäkter till AB Sverige”, enligt Birgersson. IT jämförs här med 

utvecklingen av mobilteknik när den kom: ”Idag står mobilteknik för 20-25 procent av Sveriges 

totala export, säger Jonas Birgersson, VD för Framtidsfabriken i Lund”, detta pekar på hur stort IT 

kan komma att bli. Birgersson menar vidare att bredbandstekniken kommer att ge mycket större 

effekt på Sverige än mobiltekniken eftersom så många nya arbetstillfällen kommer att skapas.73 

Artikeln använder Birgersson och därmed Framtidsfabriken som experter inom ämnesområdet. 

Birgersson och Framtidsfabriken är därmed själva ett attribut till den tekniska utveckling Sverige står 

inför och attributen företaget och Birgersson kopplas till blir därmed expertis och att de ligger i 

framkant av den tekniska utvecklingen.  

Under 1998 spekulerar media om när Framtidsfabriken och Spray ska börsintroduceras, 

företagen jämförs med Icon Medialab som redan finns på börsen. Icon var först ut av IT-bolagen att 

börsintroduceras och det skrivs att deras aktie övertecknades 14 gånger, om alla intressenter fått köpa 

aktier hade bolaget kunnat få in en miljard kronor istället för 70 miljoner. 74 Att detta nämns i 

samband med spekulation om Framtidsfabrikens börsintroduktion gör att det byggs upp en 

efterfrågan och förväntan även för Framtidsfabrikens aktie. Det huvudsakliga attribut som tillskrivs 

företaget här blir således förväntan då läsaren ser Icons utveckling som en form av facit och att det 

finns stora möjligheter även för Framtidsfabriken. En till artikel jämför Framtidsfabriken med Icon 

och skriver såhär om Icons aktie: ”De senaste veckornas hausse för Internetrelaterade aktier har dock 

lyft kursen en bra bit över introduktionspriset.”75 Vilket tolkas som att det finns stor en efterfrågan på 

internetrelaterade aktier överlag på marknaden vilket leder till att även Framtidsfabriken tillskrivs 

attributen efterfrågan och förväntan. I ytterligare en artikel jämförs Framtidsfabriken mot Spray och 

Icon och i denna understryks att Framtidsfabriken är det enda av de tre som går med vinst. Artikeln 

har rubriken: ”Framtidsfabrikens VD sover i tältsäng” och i ingressen kan läsas att VD:n är god för 

50 miljoner kronor. Kombinationen av enkelheten med att sova i tältsäng och att Birgersson har 

denna stora förmögenhet kan tolkas som att VD:n inte har förändrats av rikedom, att han fortfarande 
                                                
73 ”Sverige kan bli ledande IT-land”, Dagens IT, 1 oktober 1997 
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är som vem som helst vilket inger visst förtroende och kan anses som folkligt. Därmed tillskrivs 

VD:n attributet som sparsam och ödmjuk vilket tolkas som sympatiska karaktärsdrag. Artikeln 

belyser att företaget till skillnad mot konkurrenterna spar in på kostnader, Birgersson åker hellre tåg 

än flyg, bor kvar i studentlägenheten och ordnar personalfest på vandrarhemmet trots att kassorna är 

fyllda. Detta skapar förtroende för företaget samtidigt som VD:n beskrivs som en visionär vilket gör 

att läsaren får en förväntan för vad han ska åstadkomma. USA beskrivs vara målmarknaden men 

”kunderna först, kontor sen” säger Birgersson.76 Artikeln lyfter därför fram Framtidsfabriken mycket 

positivt gentemot konkurrenterna, med en förtroendeingivande VD, vilket kan tänkas skapa en stark 

förväntan på företaget i enlighet med hypotes. Media bygger en story av att Birgersson är en enkel 

och sparsam person, detta blir attribut som personifierar Framtidsfabriken som företag. Under 1998 

nämns det även i flera artiklar att den välkände företagsledaren Hans Rausing77 köpt 15 procent av 

aktierna i Framtidsfabriken för 50 miljoner kronor.78  Detta gör att Framtidsfabriken tillskrivs 

attributet Rausing som i sig innebär framgång då han som stor framgångsrik företagsledare väljer att 

satsa på dem. Sammantaget kan det konstateras att 1998 var ett positivt år i media för 

Framtidsfabriken då attribut såsom förtroendeingivande VD, Rausing, vinnare i jämförelse med 

konkurrenter, och lovande framtidsutsikter kan uttolkas. Detta stödjer hypotesen om att artiklarna 

detta år bör vara övervägande positiva och bygga upp en förväntan kring företaget. Det tolkas som 

att media fungerar likt en reklamkampanj för aktien innan börsintroduktion för att höja efterfrågan 

och priset på den.  

1999 kan läsas att fler tunga namn som går in som investerare i Framtidsfabriken: ”Ikeas 

bank, Ikano, går in som ägare i internetföretaget Framtidsfabriken. Därmed fortsätter 

Framtidsfabriken att locka kapitalstarka och välrenommerade investerare. Tidigare har både Hans 

Rausing, via stiftelser, och 6:e AP-fonden gått in som delägare.”79 Vidare avslutas artikeln med att 

skriva att företaget omsatte 100 Mkr och gick med 15 Miljoner i vinst förra året. Attribut som 

tillskrivs Framtidsfabriken blir välrenommerade investerare - vilket inger viss trygghet bakom 

verksamheten, och vinst. En annan fråga som nämns frekvent i media är den kommande 

börsnoteringen av företaget. Det skrivs bland annat i Dagens industri att det är upplagt för rusch efter 

IT-aktier i sommar nu när webbgurun Jonas Birgersson kan avslöja att Framtidsfabriken kommer att 

börsintroduceras. Det tolkas som att det har byggts upp en enorm efterfrågan kring aktien redan 

innan Birgerssons avslöjande. I artikeln skrivs:  

                                                
76 ”Framtidsfabrikens VD sover i tältsäng”, Dagens Industri, 2 november 1998  
77 VD för Tetra Pak 1954 – 1983, efter det styrelseordförande i Tetra Laval och AB Tetra Pak. Källa: Ne.se (2015-01-05) 
sökord: Hans Rausing  
78 ”Året som gick - steg för steg”, Dagens IT, 9 december 1998 
79 ”Ikea satsar i Framtidsfabriken”, Dagens IT, 2 oktober 1999 
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IT-bolaget Framtidsfabriken går, till skillnad från många av sina svenska konkurrenter, med vinst. Förra året tjänade man 
cirka 15 Mkr. Bland kunderna, vars Internetsidor och Internettjänster företaget utvecklat, finns bland andra Volvo, Ikea, 
Investor och ABB. Jonas Birgersson, som enligt egen utsago har sina rötter i folkrörelse-Sverige, har hittills bara släppt 
in "entreprenörer som själva skapat och byggt upp företag" i ägarkretsen. Dit hör tillexempel Hans Rausing (cirka 15 
procent) och Ingvar Kamprad (via Ikano cirka 6 procent). Men nu öppnar han alltså för ett bredare ägande…80 
 
Artikeln stärker Framtidsfabriken som varumärke då det blir förknippat med redan framgångsrika 

och välkända företagsnamn och ledare vilket gör att attributet kredibilitet kan uttolkas. Detta 

tillsammans med att Framtidsfabriken även belyses som ett av de få vinstbringande företaget inom 

sin bransch, gör att läsaren får känslan av att det är ett relativt säkert kort och därmed uttolkas även 

attributet trygghet. Det känns för läser även trygg att media skriver hur noga Birgersson valt ut sina 

samarbeten, att företagen som attribueras till Framtidsfabriken även är byggda av framgångsrika 

entreprenörer. Artikeln inger förtroende för bolaget och Birgersson. En artikel som denna gör det 

svårt att ifrågasätta värderingen bakom Framtidsfabriken, det känns utifrån artikeln osannolikt att 

Rausing och Kamprad skulle ha sämre koll än en småsparare. Därmed tolkas Framtidsfabrikens 

börsintroduktion som en möjlighet till relativt säker framtida vinst, och attributet hög kredibilitet 

tolkas utifrån artikeln.  

Vidare spekuleras det kring Framtidsfabrikens notering på Stockholmsbörsens O-lista81. Om 

teckningserbjudandet blir accepterat kommer värdet på företaget bli 1,57 miljarder kronor, det vill 

säga nästan precis lika mycket som Icon Medialab. Skillnaden mellan dem är att Framtidsfabriken i 

så fall blir värt 1,5 miljoner mer per anställd än Icon skriver Dagens industri. Johan Wall, operativ 

chef, citeras: "Vi kommer att växa i nivå med branschen, cirka 55 procent årligen, till 2002. Vi växer 

organiskt i Sverige och genom förvärv utomlands - men hela tiden under lönsamhet." Det skapar 

förtroende för företaget, att de är medvetna om att tillväxt kostar men att de syftar göra det på ett 

ansvarsfullt vis, och förhoppningen om framtida vinst är stor. Birgersson säger i samma artikel att 

han tycker att företaget jämförs för mycket med andra företag såsom Icon Medialab men 

understryker att de själva är mer teknikfokuserade och äger hela sin produktkedja vilket är bättre.82 

Framtidsfabriken jämförs frekvent med andra företag inom samma bransch i media men framställs 

som det mer lönsamma alternativet på många sätt. Komparation verkar vara ett sätt för media att 

belysa de attribut som önskas framhävas för artikelns syfte. Attributet som tolkas här är att 

Framtidsfabriken läggs fram som ”bäst” i branschen och att en säker tillväxt spås, minst 55 procent. 

Detta sänder ut köpsignaler till läsarna. En annan artikel skriver även att 55 procents årlig tillväxt är 

                                                
80 ”Framtidsfabriken till börsen i sommar”, Dagens Industri, 25 februari 1999  
81För att bedriva handel med en aktie kan den antingen noteras eller inregistreras, kraven för det senare är högre. I O-
listan finns oregistrerade aktier noterade. Detta är en klassificering på Stockholmsbörsen som försvann 2006. 
82 ”Framtidsfabriken till O-listan i juni”, Dagens Industri, 1 juni 1999 
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blygsamt uppskattat enligt Birgersson.83 Att media benämner Birgerssons tillväxtmål som för låga 

indikerar att Birgersson tar det trygga före det osäkra och attributet ansvarsfull tillväxt kan tolkas. 

Det tolkas som att media agerar som en feedback loop, Birgersson uttalar ett tillväxtmål på 55 

procent vilket media själva förstärker och beskriver som blygsamma. Således förstärks förväntan på 

framtida aktiekursökning vilket leder till en faktisk prisökning som i sin tur blir en bekräftelse på att 

media har rätt, och att Framtidsfabriken överträffar sina mål vilket skapar nya rubriker.  

Hypotesen om feedback loop-flödet bekräftas av utfallet. Efter börsintroduktionen stiger 

mycket riktigt aktien snabbt och media är mycket positivt inställd till företaget. I samband med 

företagets expansion i Frankrike stiger entusiasmen kring företaget än mer i media och 

Framtidsfabrikens framgång kopplas nu mer än någonsin till Birgerssons personliga egenskaper: 

”Framtidsfabriken börsintroduceras strax före midsommar. Kursen har sedan dess stigit med 84 

procent. En stor del av uppgången anses bero på den så kallade Birgereffekten, det mervärde som 

bolagets grundare Jonas Birgersson skapt.”84,85 En annan artikel pekar även på att den höga 

värderingen av ”Börskometen Framtidsfabriken” byggs på förväntningar på framtida intäkter och 

skriver: ”Allt mer talas det också om att det är den karismatiske talaren Jonas Birgersson som genom 

sin personliga framtoning fått förväntningarna att stiga - en så kallad Birgereffekt.”86 Medias 

användande av begreppet Birgereffekten i samband med företagets framgångar befäster inte bara 

Birgersson som stark ledare, vilket tolkas som ett attribut till företaget, men även att Birgersson 

personifierar bolaget och är den som ska bygga de stora framtida vinsterna som investerarna och 

allmänheten förväntar sig. Den extremt positiva kursutvecklingen för den så kallade ”Börskometen 

Framtidsfabriken” tolkas som ett kvitto på att företaget och framförallt Birgersson slår både 

tillväxtmål och förväntan med råge och är att lita på. Det blir därför en självuppfyllande profetia av 

det media skrev om att Birgerssons blygsamma tillväxtmål på 55 procent skulle överträffas. Det blir 

därmed tydligt att media agerat reklamkanal för aktien innan börsintroduktionen och kunnat 

förstärka förväntan så till den grad att den överträffades. Media sammanlänkar kursutvecklingen till 

Birgereffekten vilket tolkas som en feedback loop som höjer priserna på aktiekursen än mer baseras 

på förväntan om fortsatt utveckling.  

Ett kort bakslag kom i september, media skriver att aktien störtdök med 9 procent till följd av 

att en artikel publicerats i Computer Sweden i vilken det berättades att Framtidsfabriken tappat ett 

uppdrag som leverantör för Boxman till förmån för konkurrenten IBM. Svenska Dagbladet skriver 

                                                
83 ”Framtidsfabriken börsnoteras”, Göteborgs-Posten, 1 juni 1999 
84 ”FRAMTIDSFABRIKEN ETABLERAR SIG I FRANKRIKE, ”Tidningarnas Telegrambyrå”, 17 augusti 1999 
85 ”Framtidsfabriken etablerar sig i Frankrike”, Helsingborgs Dagblad, 18 augusti 1999 
86 Lövgren Stephan, ”Framtidsfabriken köper franskt”, Göteborgs-Posten, 18 augusti 1999 
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att nedgången blev speciellt kraftig till följd av denna nyhet eftersom Birgersson ”dragit höga 

växlar” på uppdraget, i artikeln skrivs vidare:  
 

Senare under dagen kände sig Framtidsfabriken också tvingad att gå ut med ett pressmeddelande som sa att företaget 
sedan årsskiftet bara haft en person som jobbat med Boxman. Det blir därför bara en marginell påverkan på försäljningen 
av att Boxman nu lämnar Framtidsfabriken. De snabba kurssvängningarna i Framtidsfabriken säger framför allt något om 
hur lynnigt marknaden fungerar och på vilka lösa grunder kurserna drivs upp i många IT-bolag. Att Framtidsfabriken 
skulle förlora uppdraget från Boxman har nämligen varit känt sedan i mars, men ingen reagerade förrän nu.” 87 
 
Det framgår av artikeln att det egentligen är en nyhet som är känd sedan gammalt och borde därmed 

inte påverka aktiekursen i stor utsträckning nu, ändå skrivs att den gör det då Birgersson lagt vikt vid 

det. Jag tolkar det som att detta kan vara ett exempel likt i fallet med UAL som Shiller och Feltus 

undersöker. Att media kopplar ihop en börsförändring med en nyhet på falska grunder, detta kanske 

inte var grunden till börsminskningen. Om så är fallet kan minskningen istället kanske tillhöra den 

avmattning som kan komma efter förväntan drivit upp aktiekurser till höga nivåer enligt feedback 

loop theory. Som i fallet med Icon då de efter en så kallad ”smekmånad” på börsen sjönk eftersom de 

nått de nivåer som förväntats av marknaden vilket gör att ökningen stannar av. Men om artikeln ska 

tolkas ordagrant tillskrivs Framtidsfabriken genom Birgersson attributet som vilseledande i och med 

att VD:n dragit på större växlar på uppdraget än vad som var fallet. Artikeln länkar kursfallet till 

medias funktion och skriver att marknaden reagerar snabbt på rykten om bolaget och att investerarna 

verkar reagera instinktivt på nyhetsrapporteringen eftersom detta egentligen inte borde vara någon ny 

information för marknaden. En sådan nyhet kan leda läsaren till att tro att andra kommer att agera på 

den informationen media framhåller och agerar själv. Aktien tillskrivs attributet nyckfull i sitt 

beteende vilket tyder på att investerarna agerar på känslor, vilket ofta tolkas som irrationellt beteende 

på aktiemarknaden. Formuleringen i artikeln indikerar att Birgersson tvingades erkänna att han varit 

överoptimistisk inför detta uppdrag vilket pekar på att media antar en mer kritisk syn på företaget vid 

nedgång. Det betonas i citatet att IT-företagens kurser drivs upp på lösa grunder vilket kan tolkas 

som en negativt förstärkande. 

Men det sammanvägda resultatet för 1999 tolkas som övervägande positivt i media för 

bolaget, därmed finns visst stöd för hypotesen att media ska vara övervägande positiva under 

perioden. Intressant är att media verkar röra sig med marknaden i upp och nedgångar snarare än att 

vara helt positiva för perioden. Det tyder även på att media kan ha makt att bryta en negativ loop 

genom att påverka människors förväntan på att situationen kommer ändras.  

 

                                                
87 Augustsson, Tomas, ”FRAMTIDSFABRIKEN Gammal nyhet gav kursfall”, Svenska Dagbladet, 9 september 1999 
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4.3	  Spray	  1997	  –	  1999	  

Flertalet av artiklarna 1997 handlar om att Spray och Tetre som tidigare var stora konkurrenter nu 

går samman under styre av Spray med Per Bystedt som VD. Han beskrivs såhär i en artikel: ”32-

årige Per Bystedt, son till förre Electroluxdirektören Gösta, gjorde i fyra år snabbkarriär inom 

Kinnevik. Han har varit VD på produktionsbolaget Trash, ZTV och TV 3 och har stigit i graderna i 

samma takt som MTG:s VD Pelle Törnberg. I januari blev Bystedt vice VD i MTG…”88 Artikeln 

tillskriver Bystedt positiva attribut som ger intrycket av en framgångsrik stark ledare, vilket gör att 

även Spray tillskrivs en stark ledare som attribut. I ytterligare en artikel beskrivs hur Bystedt ska ”få 

fason på Spray” och att han ska reda upp en del finansiella svårigheter ett av dotterbolagen medfört 

till verksamheten.89 Därmed kopplas Bystedt igen till attributet stark ledare, som kommer och styr 

upp verksamheten. Bara en månad tidigare skrevs artiklar om att Sprays ekonomi såg trasslig ut. 

Svenska dagbladet skriver såhär om sammanslagningen där Bystedt kommenterar: ”Er konkurrent, 

Icons vd Johan Staël von Holstein, har sagt att han vill köpa Spray, att det vore ’både ekonomiskt 

och strategiskt rätt att slå ihop bolagen’. Kommentar? – Det är jobbigt för honom att hans två främsta 

konkurrenter går ihop. De har alltid kopierat vad vi gjort, vilket är jättesmart.”90 Därmed belyses att 

Spray trots en del trassel med finansieringen ändå är ett lovande företag som andra företag inom 

branschen vill samarbeta och associeras med. Sammanslagningen med Tetre tolkas stärka Spray och 

göra att de kan stå sig väl mot den stora konkurrenten Icon Medialab. Det skrivs även om att en 

börsintroduktion planeras 1999 men att Spray har råd att behålla sin exklusivitet: 
 
Vi vill inte ha vem som helst som ägare. Vi söker efter institutioner med ”intelligent” kapital, säger 29-årige Jonas 
Svensson, Sprays styrelseordförande och en av grundarna. Om vi skulle notera Spray på SBI-listan eller gå till Nasdaq-
börsen i New York så skulle vi kunna få otroliga värden på bolaget.  Men det är inte målet just nu, säger Karl von Heland 
från fondkommissionärsfirman Aragon, rådgivare åt Spray och dessutom styrelseledamot i bolaget. 91  
 
Utifrån citatet tolkas artikeln tillskriva Spray attribut såsom exklusivitet och möjlighet till framtida 

vinst. Det indikerar även att det finns en efterfrågan som gör att företaget har råd att vara kräsna. 

Artikeln skriver att det även finns en chans för den utomstående: ”Allmänheten får också en chans 

att satsa pengar i det snabbväxande bolaget. Aragon kommer själva att sälja aktieposter om minst 

300 000 kronor som kommer att stå under fondkommissionärsfirmans förvaltning.” 92 Detta bygger 

på exklusiviteten och efterfrågan, att alla inte kommer kunna få tag i aktien. Vidare kompletteras 

artikeln med en bakomliggande story till hur Spray år 1995 grundades av sex avhoppande anställda 

                                                
88 Lövgren, Stephan, ”Internetföretagen Spray och Tetre slås samman”, Göteborgs-Posten, 16 juni 1997 
89 ”Ny VD ska få fason på Spray”, Dagens Industri, 18 augusti 1997 
90 Amster, Harry, Nygren, Lennart, ”Varningslamporna börjar blinka i nätbranschen”, Svenska Dagbladet 11 juli 1997 
91 ”Spray letar nytt riskkapital”, Dagens Industri, 5 juni 1997 
92  ibid. 
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från Kinnevik och att de redan 1996 omsatte 25 miljarder kronor, vilket för tankarna till en klassisk 

framgångssaga. Sedan skrivs:  
 
I år blir omsättningen 75 Mkr. För 1998 spår Spray en omsättning på över 200 Mkr. Enligt Jonas Svensson är 
lönsamheten god och företaget går redan idag med vinst … Jonas Svensson och VD Johan Ihrfelt har 20 procent vardera. 
De äger därmed aktier motsvarande 30 Mkr var i ett bolag som inte fanns för två år sedan.93  
 
Detta gör att läsaren får känslan av möjligheter, plötsligt händer det, ungefär som att vinna på lotto, 

attributet framgångssaga och vinstmöjlighet uttolkas och en förväntan byggs upp kring bolaget. 

1998 skrivs om den moderna arbetsmiljön på Spray, att gamla hierarkiska strukturer känns 

förlegade i jämförelse med deras moderna arbetssätt som bland annat beskrivs av Svenska 

Dagbladet:  
 

Arbetssättet leder till att vanliga hierarkiska strukturer knappt existerar. Samma person kan spela olika roller i olika 
projekt. Ena gången arbetsledare, nästa gång en mer undanskymd funktion. Titlar är i det närmaste avskaffade. Det finns 
också en stor respekt för att människor kan vilja jobba olika mycket i olika perioder. Facket har inte mycket att hämta på 
Spray, anslutningen är obefintlig, lönesättningen individuell och inkomsterna för många som jobbar där mycket goda. … 
Vad som borde diskuteras är i stället hur man skall få fler företag som Spray: Snabbväxande, framtidsorienterade 
kunskapsföretag.94 
 
Artikeln tolkas som mycket positiv till Sprays verksamhet och sättet att bedriva en arbetsplats på. 

Spray tillskrivs attribut som moderna och en förebild för andra företag. Vidare i artikeln beskriver 

grundaren Jonas Svensson problematiken med den rådande skatteregleringen rörande aktiers 

värdeökning, och att Sverige har för få kunniga inom IT vilket gör att det är svårt att hitta folk att 

anställa. Sedan går artikeln vidare med att beskriva vad Svensson har för åsikter om den svenska 

skolgången:  
 
Studenter måste lättare kunna åka utomlands för att studera. Och löner och arbetsvillkor i Sverige måste vara på den 
nivån att det blir attraktivt att komma tillbaka igen med den nyförvärvade kunskapen. Och skolan, lägger han till, måste 
lära ut förmågan att samarbeta, lösa problem och tänka. Det är sådana saker som tynger moderna tiders arbetsgivare.95 
 
 
Artikeln presenterar Svensson som ”moderna tiders arbetsgivare” och som en förebild för det 

moderna Sverige. Artikeln lyfter fram de nytänkande åsikter Svenssons har om vad som bör 

moderniseras och de rör inte bara företagande utan sträcker sig till samhällsfrågor. Det kan tolkas 

som att Svenssons har visst inflytande då hans åsikter om skola och skattereglering med mera 

efterfrågas och ges stort utrymme i artikeln. Artikelförfattaren undrar hur vi ska göra för att få fler 

företag som Spray: ”Snabbväxande, framtidsorienterade kunskapsföretag.” 96 Attributet idealbild 

                                                
93 ibid. 
94 Nygren, Lennart, Söderqvist, Marie, ”Framtidens arbetsmarknad”, Svenska Dagbladet, 7 juli 1998 
95 ibid. 
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tillskrivs Spray och Svensson tolkas som inflytelserik. Det kan därmed tolkas som att Spray bygger 

en förväntan. 

 Det skrivs även om den höga efterfrågan som råder på IT-företagens aktier: ”Icon Medialabs 

nyemission97 blev övertecknad 14 gånger.” Detta anses i media vara ett bevis på att marknaden nu är 

mogen för den nya internetbranschen. Sprays VD, Per Bystedt, säger i artikeln att: ”Spray borde vara 

värt mer än Icon.” Vidare säger Svensson att det inte är säkert att noteringen blir i Stockholm vilket 

bygger upp en spänning kring Sprayaktien.98  Ett par månader senare säger Bystedt i media att det 

inte finns någon anledning att påskynda noteringen men att planerna ligger fast, trots att de nyligen 

fusionerades med amerikanska Razorfish: "Efter ett par interna emissioner under våren och 

sommaren har vi säkrat vårt kapitalbehov.”99 Detta sänder ut signaler om att Spray är kapitalstarka 

även utan finansiering från marknadens vilket understryker attributet vinstmöjlighet, aktien tolkas få 

hög efterfrågan då det fortfarande är oklart om hur, var och när aktien ska bli tillgänglig för en större 

krets. Sammanslagningen med ett amerikanskt företag kan även agera som ett förtroendeingivande 

attribut och tolkas som att Spray befäster en position på den internationella marknaden. 1998 är ett 

positivt år i media för bolaget. En förväntan byggs upp och frågorna är många kring när allmänheten 

ska få köpa aktien.  

I början av 1999 spekuleras det kring vad samarbetet med Razorfish kan komma att ge, det 

skrivs att Spray mycket väl får ett miljoninflöde:  
 
Siffran 50 miljoner dollar är en uppskattning som ligger till grund för de avgifter företaget måste betala till sec för 
introduktionen. De börsintroduktioner av webbföretag som genomförts den senaste tiden har givit väsentligt mycket mer 
än det förväntade värdet. I några fall har kurserna stigit med mer än 500 procent över introduktionspriset.100 
 
Citatet påvisar att media tar eget initiativ till att skapa en förväntan på höga vinstsiffror för Spray då 

det skrivs att det uppskattade värdet är 50 miljoner men att IT-företagen i praktiken överträffar 

förväntan och att kursen ibland stiger med mer än 500 procent. Därmed kopplas Spray och deras 

aktiekurs till attributet förväntan om framtida vinster. Det skrivs att Sprays VD inte vill kommentera 

detta vilket pekar på att det är artikelförfattaren som kopplar ihop Spray med denna förväntan. Det 

tolkas som att ett citat som detta ger läsaren en otrolig förhoppning och väcker tankar såsom: ”tänk 

om aktien stiger så mycket och jag vinner”. Att artikeln även skriver att Sprays VD inte vill 

kommentera gör det tydligt att det är artikelförfattaren själv som bygger förhoppningarna här och 

inte VD:n. Detta indikerar att media i syfte att bygga uppseendeväckande story överdriver denna 

                                                
97 Nyemission innebär att ett aktiebolag ställer ut fler aktier i bolaget. Detta kan göras för att få in mer kapital till kassan 
för att exempelvis finansiera expansion, investeringar eller uppköp av andra företag etcetera.  
98 ”Börsen mogen för webbolag”, Dagens IT, 17 juni 1998 
99 ”Sprays planer på notering ligger fast”, Dagens Industri, 11 augusti 1998 
100 ”Samarbete med Razorfish kan ge Spray miljoninflöde”, Dagens IT, 3 februari 1999 
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optimism. Därmed kan en feedback loop bildas, eftersom artikeln sätter ribban för vad marknaden 

kan förvänta sig för utveckling vilket i sin tur leder till att marknaden agerar enligt utsatta mål.  

 I ytterligare en artikel används rubriken: ”Storslam för Spray när Razorfish noteras”. Här 

skrivs att det enorma intresset för aktien lett till diskussioner om att höja introduktionspriset, från 

mellan 10-12 dollar till 15 dollar per aktie, men oavsett vilket beskrivs noteringen bli en jackpott för 

Spray. Höjningen av priset skulle innebära att värdet på bolaget stiger med ungefär 600 miljoner 

kronor, till närmare 3 miljarder. Artikeln jämför sedan Spray mot liknande i USA: 
 
En jämförelse med värderingen av liknande börsbolag i USA, exempelvis US Web/CKS med ett börsvärde på omkring 
17 miljarder kronor, talar för att värdet på Razorfish kan stiga rejält. För Spray, som efter noteringen kontrollerar 32,8 
procent av Razorfish, är noteringen en fullträff. Spray värderades i vintras enligt, Computer Sweden, till 880 miljoner 
kronor. Efter noteringen är enbart ägarandelen i Razorfish värd över 1 miljard kronor. 101 
 
Ett liknande amerikanskt företag används härmed som ett kvitto på att även denna aktie kan komma 

att öka lika mycket vilket tillskriver Razorfish, i och med det Spray attributet stor vinstpotential. 

Detta kan tänkas öka efterfrågan hos allmänheten för aktien, när Razorfish sedan börsintroducerades 

i april gick värdet på Spray upp till mångmiljardbelopp.102 Här kan det tolkas som att aktien 

handlades enligt den förväntan som skapats av en feedback loop och att media använts som 

reklamkanal för bolaget innan dess börsintroduktion. Detta höjer priserna då fler handlar vilket ses 

som ett kvitto på att företaget överträffar förväntan vilket leder till fler positiva omnämningar. Detta 

ger visst stöd till båda arbetshypoteserna.  

 Flertalet artiklar från 1999 handlar även om att Spray köper majoritetspost i BIP, Bottnia 

Internet Provider, som därmed blir ett nytt dotterbolag till koncernen och det skrivs att ”Synergierna 

mellan bolagen är uppenbara och mycket positiva” samt att BIP ligger på fjärdeplats bland landets 

internetoperatörer vilket gör att Spray nu kan plocka dessa marknadsandelar.103 Artikeln tolkas som 

att Spray stärker sin position på marknaden och ökar sin konkurrenskraft, vilket ses som positivt. 

Men BIP-affären ger också upphov till kritik i media om köpdatumet då en ny regel om budplikt 

skulle träda i kraft endast en dag senare, vilket innebär att Spray skulle behöva lägga ett bud på hela 

bolaget. Dagens industri använder rubriken ”Småägare snuvades när Spray köpte BIP” och skriver:  
 
Internetbolaget Spray, där Investor nyligen köpte in sig för 500 Mkr, har blåst minoritetsägarna i SBI-noterade BIP på 39 
Mkr. Spray betalade en överkurs på 103 procent till BIPs huvudägare när Spray köpte 67 procent av bolaget, erfar DI. 
Hade affären gjorts upp en dag senare hade Spray tvingats lägga ett bud på hela BIP och småspararna hade erbjudits 
samma överkurs.104  
 

                                                
101 ”Storslam för Spray när Razorfish noteras”, Dagens IT, 28 april 1999 
102 Amster, Harry, ”Spray betalar för gratistjänst”, Svenska Dagbladet, 15 juni 1999 
103 ibid.  
104 ”Småägare snuvades när Spray köpte BIP”, Dagens Industri, 25 augusti 1999 
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Härmed antar artikeln en granskande roll och det tolkas som att Spray kopplas till attributet giriga 

som snuvade småägarna på möjligheten till att få ett köperbjudande. En annan tolkning av de fakta 

som läggs fram i artikeln är att Spray agerar strategiskt rent ekonomiskt mot sina egna aktieägare, 

eftersom de enbart behöver en majoritetspost för att kunna styra BIP, det vill säga inte behöver köpa 

alla aktier. På så vis sparar de pengar åt sina egna aktieägare vilket borde vara positivt men då 

artikeln är formulerad till Sprays nackdel kan det skada Sprays förtroende. Några månader senare 

skriver Dagens industri om att Spray nu försöker gottgöra den kritiserade affären genom att lägga ett 

bud på resterande aktier ”till samma villkor som huvudägarna” även då de inte är tvingade i lag att 

göra så. Sprays ekonomidirektör citeras i artikeln: ”Jag tycker att vi kan vara värda en eloge för att vi 

är helt rättvisa mot minoritetsägarna.”105 Citatet kan tolkas som att Spray motvilligt tvingas agera på 

kritiken de mött då ekonomidirektören vill ha en eloge för att de nu gottgör småägarna. Detta ger 

tolkningen att Spray agerar på hur media skrivit om affären, möjligtvis känner de sig tvingade till att 

gottgöra detta beslut då media lyfter fram det omoraliska med affären vilket kan skada Sprays 

varumärke, även om det kanske var rätt beslut rent ekonomiskt. En negativt förstärkande loop kan 

vara aktuell här. Media belyser Sprays affär med BIP som omoralisk, detta förstärks av fler artiklar i 

frågan, det bildas en informationskaskad, vilket riktar publikens uppmärksamhet mot Spray kopplat 

till negativa attribut, detta utlöser potentiellt ett agerande från Spray för att bryta den negativa 

loopen, inte till följd av juridiska krav utan av sociala. Media sätter denna nyhet på publikens 

agenda, de kan inte säga vad publiken ska tänka direkt om Spray, men genom attributen tillskrivs 

objektet, Spray, egenskaper läsaren kommer ta till sig i viss utsträckning.  

Enligt forskning på agenda-setting theory är det främst publiken som är osäker i viss fråga 

som prioriterar och implementerar medias agenda till sin egen. Under perioden för IT-bubblan är en 

IT och internet ny teknik för de flesta vilket gör det rimligt att anta att media för dessa frågor fick 

speciellt stor inverkan.  

 

4.4	  Icon	  Medialab	  2000	  –	  2002	  

2000 är ett turbulent år i media, artiklarna tyder på att media nu applicerar mer granskande 

journalistik på företaget, där framförallt negativa attribut lyfts fram: "Runt Icon Medialabs 

Asienexpansion ligger tunga rökridåer. Det bådar inte gott. Redan sedan tidigare har Icon problem 

med trovärdigheten." Det skrivs att bolaget inte kunnat leva upp till sina mål, som att till exempel 

växa i den takt som utlovats, de löpande stora förlusterna betonas. Icon beskrivs som ett otydligt 

                                                
105 ”Spray ger BIP-ägare ny chans”, Dagens Industri, 14 oktober 1999-10-14. 
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företag: "... Men i ett annat perspektiv är Icon ett rörigt och svåranalyserat bolag, vilket heller inte 

gynnat aktien under den senaste tidens IT- ras på börsen."106 Här kopplas Icon till attribut såsom 

otydlighet, minskad trovärdighet och rörigt vilket sänder ut varningssignaler till investerare. I en 

annan artikel som är publicerad en månad senare skrivs: "Aktiens värde har sedan årsskiftet gått ner 

med 61 procent.’ ... ’Löpsedlarnas ordval har blivit mer och mer dramatiskt för varje dag. En svajig 

börs har på några dagar bytt beskrivning till en marknad i fritt fall." Till detta citeras en professor i 

ekonomisk historia: "IT-bolag är på tok för högt värderade. Värderingen har tappat kontakt med 

verkligheten. Det är bra om det spricker nu och inte senare."107 Inledningsvis i artikeln belyses 

kursraset vilket gör att Icon tillskrivs attributet förlust, medias allt mer dramatiska rubricering sänder 

ut signaler om att IT-marknaden håller på att falla och avslutningsvis används en experts åsikt för att 

understryka att en kollaps är på väg. Artikeln innehåller således komponenter som i sig kan tolkas ge 

upphov till panik. En negativ feedback loop kan tolkas ha inletts och media förstärker känslan av att 

en bubbla håller på att brista, att skeptiker nu blir hörda i press, som tidigare ignorerats, stärker 

intrycket av att den allmänna opinionen har förändrats. Nu lyfts skepsis allt mer fram vilket tyder på 

att media nu riktar ljuset mot IT-branschens brister.  

Media skriver om att Icons grundare och tidigare VD Johan Staël von Holstein åtalas för 

ekonomisk brottslighet i samband med uppstarten av Icons Asienfilial.108 Detta förstärker attributet 

misstro för företagets verksamhet. Media är inte den utlösande faktorn för denna nyhet men kan 

förstärka en känsla för den. Dahlsten kopplas även till negativa attribut som förstärker misstron. 

Dahlsten får kritik för att han vill skylla minussiffror på bolagstekniska förklaringar, och därmed 

ignorera kostnaderna för investeringar. Det skrivs hur Icon aldrig gått med vinst och Dahlsten får 

frågan: ”Hur kan du tala om vinst när det egentliga resultatet är en förlust?” Dahlsten svarar: ”Det 

här är inget annat än bokföring och investerare förstår hur det fungerar, men det är svårt att förklara 

för folk som inte är experter.” Artikeln går vidare med att belysa att aktien sjunker allt mer och 

pressar Dahlsten med frågor om när de kan påvisa vinst. När journalisten frågar om Icon ”lurar 

aktieägarna” svarar Dahlsten med att beskylla media för att ha fått det att framstå som att Icon gör 

förluster vilket har påverkat ”vanligt folk” till försäljning. Artikeln avslutas med att räkna upp 

företagets förlustresultat som ökar år för år.109 Här tolkas artikeln belägga Icons VD med attributet 

otillförlitlig som kan tänkas föra aktieägarna bakom ljuset. Media antar en allt mer granskande roll 

av företaget. Det verkar som att företaget kopplas till positiva attribut i uppgångar och negativa i 

                                                
106”Icon Medialab: Icons asiatiska röra”, Affärsvärlden, 19 april 2000 
107Granestrand, Lasse, ”Icon. Guldkalvarna tappar glansen”, Dagens Nyheter, 13 maj 2000 
108Elander, Hedvig, ”IT-miljonär i lånehärva Åklagare granskar miljonaffärer i Icon Medialab”, Aftonbladet, 15 juni 2000 
109Bergström, Camilla, ”Miljonförlusten blev ’en vinst’ Ulf Dahlsten förklarar Icon medialabs nya minussiffror”, 
Aftonbladet, 12 augusti 2000 
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nedgångar på marknaden. Nu används negativa attribut till det mesta som har med bolaget att göra, 

och även alla personer.  

Rubriken: ”Aktieägarna flyr Icon Medialab Dahlstens löften håller inte längre” indikerar 

panik och i ingressen kan läsas att Icon faller tungt till följd av bristande trovärdighet. Media skriver 

nu att det inte finns någon anledning att tro på vad Dahlsten säger längre. Som tidigare nämnts säger 

agenda-setting theory att publiken som är osäker kommer att prioritera i hög utsträckning efter 

medias agenda och de attribut media använder för att beskriva objekten, Icon och Dahlsten. 

McCombs och Shaw visade detta i sin studie över presidentvalet i USA där de osäkra väljarna 

prioriterade nästan uteslutande efter medias agenda. I den nya IT-branschen är det rimligt att media 

får en stor påverkan på allmänhetens åsiktsbildande i frågan då de flesta är helt nya på området. En 

artikel som denna kan därför i hög grad tolkas påverka utvecklingen genom en negativ feedback 

loop. Professionella investerare kan i högre grad agera efter greater-fool theory eftersom de har mer 

kunskap än småspararna. Formuleringar såsom: ”blodig slakt på Icons aktiekurs” och ”rekord i dålig 

informationslämning” förstärker attributet panik som nu tillskrivs Icons aktie, artikeln pekar på att 

det finns anledning att ”fly” från Icon. Börsraset skrivs ha eskalerat efter Dahlstens två ”negativa” 

uttalanden om att asienaffären inte blir av och att Icons resultat blir sämre än utlovat. Detta kan 

tolkas på två sätt, egentligen kan det vara ett bra beslut av Icon då en fortsatt asienexpansion efter 

börsraset hade verkat ekonomiskt vårdslöst, därmed är detta ett logiskt utfall. Icons rörelseresultat 

blir rimligtvis sämre än väntat när asienaffären inte blir av eftersom de inte kan räkna med samma 

omsättning som tidigare men även att kursen fortsätter rasa gör att detta är logiskt. Detta kan vara ett 

exempel på att media ger en idé större uppmärksamhet än vad som är rimligt för att bygga en story. 

Att aktieägarna nu skrivs ”fly i panik” från Icon gör att förväntan på fortsatt ras kan förstärkas i en 

negativ loop. En redan mycket nervös marknad reagerar vid minsta tecken på att andra kommer 

reagera. Men artikeln skriver även att kursen faktiskt börjar rasa innan dessa nyheter vilket gör att 

artikeln nu spekulerar i om läckor från Icon gynnat vissa aktieägare. Detta tyder på att det inte är just 

dessa två ”negativa” nyheter som ger upphov till ras utan detta är ett samband media fabricerat precis 

som i fallet med UAL som Shiller och Feltus forskat på. Som Shiller skriver, media vill gärna 

förklara en händelse av börshändelse med någon annan händelse. I artikeln skrivs att låg trovärdighet 

har smittat av sig på hela IT-sektorn, Icon som tidigare profilerade sig som en symbol för den nya 

ekonomins har hamnat i en situation där aktieägarna flyr i panik medan VD Ulf Dahlsten fortsätter 

prata om en ljus framtid, vilket understryker Dahlstens opålitlighet. Analytikerna rekommenderade 

tidigare i år köp för Icons aktie, men artikeln skriver att de nu att borde ångra sig. Ulf Dahlsten hålls 

ytterst ansvarig med ”rekord i kommunikationstabbar” som enligt artikeln resulterat i att aktieägarna 
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flyr från tomma löften.110 Artikeln är mycket granskande och Dahlsten pekas ut som syndabock för 

Icons fall.  

I slutet av året kan läsas att marknaden återgått till det traditionella sättet att värdera företag 

på, från att de under den nya ekonomin baserats på idéer med tro på framtida vinst, till vilja se 

faktisk lönsamhet bakom bolaget: ”Nu är det den gamla ekonomin som gäller”.111 Detta tolkas som 

ett bevis för att den allmänna opinionen har förändrats. Sammanvägt intryck för 2000 är negativt och 

turbulent i media vilket stödjer hypotesen om att artiklarna bör vara negativa under perioden. 

2001 handlar flertalet artiklar om att grundaren Johan Staël von Holstein nu övergett bolaget 

helt och sålt alla sina innehav, vilket tolkas som negativt då han tidigare setts som en stark 

nyckelperson bakom Icon och varit en frontfigur i media. Detta sänder vissa signaler om att han 

tappat tron på företaget. Det framgår även av artiklarna att Dahlsten tvingats avgå som VD. Holstein 

säger i en intervju: ”Det finns problem med allt som har med internet att göra. Allt från 

förtroendekris bland kunderna till tillväxtförväntningarna på marknaden”.112 Läget ser därmed mörkt 

ut för framtiden och attributet som tolkas är att Icons framtid är oviss. Icon kommer på en kreativ 

lösning för att kunna dra av en del av de stora förluster som gjorts på sista tiden genom att skapa ett 

nytt identiskt skalbolag: ”Resultatet är ämnat att leda till att nuvarande aktieägare i Icon Medialab 

blir aktieägare i ett nytt men identiskt bolag med en stark kassa och balansräkning.” En sådan 

omstruktureringsplan skulle möjliggöra för Icon att kapitalisera skattemässiga orealiserade 

realisationsförluster skriver TT.113 Det är en invecklad finansieringsplan som beskrivs och känslan 

läsaren får är att det är en nödlösning i syfte att rädda nuvarande aktieägare. Den är även svår att få 

grepp om för den ovisse. I artikeln med rubriken: ”Icon köper Icon” skrivs:  
 
Det fiffiga ur bolagets perspektiv är att man plötsligt kan sälja sina miljardförluster till andra som vill använda dem för 
att kvitta vinster. Hur mycket förlusterna är värda återstår att se, men spekulationerna har talat om att Icon skulle kunna 
få in bortåt en halv miljard vid en försäljning. En skaplig slant, när hela bolaget för en månad sedan värderades till cirka 
200 miljoner kronor ... Icons planer att sälja sig till sig självt har varit föremål för spekulationer på börsen, där kursen 
steg kraftigt (250 procent) dagarna innan planerna offentliggjordes. En av huvudägarna, offshoreföretaget Red Valley, 
ökade till exempel sitt ägande i Icon med åtta procent och äger i dag cirka 30 procent av aktierna i bolaget. Genomförs 
den nu föreslagna affären kommer Icon Holding att ansöka om att få noteras på Stockholmsbörsens O-lista.114  
	  
Citatet pekar på att det finns en chans att aktien skulle kunna öka i värde igen, och investerare har 

bevisligen redan börjat köpa aktien på spekulation, det kan tyda på att de agerar enligt greater-fool 

theory, i tron om att andra kommer att vilja köpa aktien till högre pris senare i spekulation. Med de 

                                                
110 Genborg, Kenny, ”Aktieägarna flyr Icon Medialab Dahlstens löften håller inte längre”, Göteborgs-Posten, 16 
december 2000  
111 Örnborg, Mary, "Rätt av Icon att bryta avtal", Dagens IT, 20 december 2000 
112 Forsström, Pontus, ”Staël von Holstein lämnar Icon Asien IPG och holländsk storägare stoppade hans försök att bli 
ordförande”, Vision, 19 april 2001 
113 ”Omstrukturering kan ge Icon Medialab kassatillskott”, Tidningarnas Telegrambyrå, 1 november 2001 
114 ”Icon köper Icon”, Tidningarnas Telegrambyrå, 16 november 2001 
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förut så höga aktiekurserna färskt i minnet är det även möjligt att en investerare som missade förra 

börsrallyt nu ser sin chans att vara med igen. Vid det här laget har kursen blivit så pass billig 

gentemot vad den var 1999 och början på 2000 att det är möjligt att handla på ren spekulation, likt en 

lott, kanske blir det en vinst. Attributet som tolkas från denna artikel blir därför upphov till 

spekulation.  

Media skriver några dagar senare att ”nya Icon nobbas av börsen” och i artikeln kan läsas: 

”Det ’nya’ Icon Medialab, Icon Medialab Holding, har fått sin ansökan om notering på 

Stockholmsbörsens O-lista avslagen av börsens bolagskommitté. Aktien faller som en sten på börsen 

efter beskedet.” Uttryck som: ”ledningen kämpar förtvivlat” och ”skaka fram pengar” används vilket 

leder till att det spekuleras kring om företaget överhuvudtaget kommer att överlevna.115 En månad 

senare skrivs om att Icon köper 100 procent av aktierna i företaget Lost Boys för 30 miljoner aktier i 

Icon och därmed flyttar till Holland. Detta tros öka omsättningen i företaget och nyheten leder till en 

del spekulation i företagets aktier igen. Icons aktiekurs stiger med närmare 40 procent när detta blir 

offentligt.116 Attribut som tillskrivs företaget i artikeln är ändå ”Krisdrabbade internetföretaget” 

vilket även blir tydligt i en annan artikel där det skrivs att Red Valley kommer till Icons undsättning 

men att de grundläggande problemen kvarstår, det betonas att det är två förlustföretag som slås 

samman i och med Lost Boys-affären:  
 

De måste få ned kostnaderna, stoppa kapitalflödet och få igång försäljningen. Under det tredje kvartalet brände Icon 112 
miljoner kronor. Det skulle innebära att det nya kapitalet endast skulle räcka i knappt två kvartal. Jag är tveksam till att 
Icon kan visa ett positivt resultat i mitten av år 2002, säger en analytiker till Computer Sweden.117   
 
Därmed tillskrivs Icon attribut som kan likna dem vid ett nära hopplöst fall. Kursökningarna 

indikerar att minsta goda nyhet verkar leda till ny spekulation på marknaden. Som Shiller skriver går 

investerare ofta på tidigare kursutveckling när de bestämmer sig för att köpa, Icon var nyligen uppe 

på mycket höga nivåer och rör sig upp och ner med snabba svängningar vilket gör att det finns en 

historia bakom aktien som indikerar att den kan gå upp igen, lika gärna som ned. Nya händelser i 

bolaget leder till att aktien handlas igen, vilket förstärks av medias skriverier. Vissa investerare köper 

aktien troligtvis för att de tror att andra investerare kommer att spekulera, en så kallad ”större dåre” 

finns nästan alltid. Vissa köper troligtvis aktien i förhoppning om att de nu kommer att få vara med 

om en ny kraftig kursökning. Men aktien ses lite som en lott, kanske är detta en vinst, vilket tillför 

viss spänning. 

                                                
115 ”’Nya’ Icon nobbas av börsen”, Tidningarnas Telegrambyrå, 21 november 2001 
116 ”Icon flyttar till Holland”, Tidningarnas Telegrambyrå, 20 december 2001 
117 Edenholm, Yvonne, ”Huvudägaren Red Valley räddar IT-konsulten Icon”, Computer Sweden, 21 december 2001 
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För samtliga artiklar år 2002 är helhetsintrycket negativt. Rubrikerna tillskriver företaget 

rubriker såsom ”Miljardförlust”, ”Lyckades inte stoppa förlusterna”, ”Till sist räckte inte ens 

drömmarna till för Icon Medialabs fordringsägare”, ”Icon går i konkurs” samt ”Miljardförlust för 

Icon trots kraftig förbättring”. I den sistnämna artikeln ställs Icon i jämförelse med andra IT-företag 

på marknaden: "När konkurrenterna Adcore, Cell Network och Framfab kunnat visa upp positiva 

siffror för fjärde kvartalet tvingades Icon Medialab i dag konstatera att fjärde kvartalet blev en 

besvikelse.118 Här tillskrivs Icon attribut som en förlorare i jämförelse med konkurrenterna. I samma 

artikel uttalar sig den nya VD:n Rens Buchwald att det är den negativa uppmärksamheten i media 

som gjort att marknaden inte längre tror på Icon. Samtidigt återfinns rubriken ”Förlusttyngt Icon tror 

på vinst andra halvåret” som vid första anblick ser positiv ut men budskapet i artikeln är att den enda 

som är positiv är VD:n för företaget. Artikeln lägger fokus på Icons förluster och tillskriver 

Buchwald attributet som opålitlig då det understryks att han har gett falska förhoppningar förut med 

överoptimistiska mål för framtida resultat. Artikeln lägger fram förlustresultat och förstärker den 

negativa känslan som byggts upp kring företaget: ”I verkligheten blev nedskärningarna än mer 

dramatiska. I maj begärdes den sista verksamheten i Sverige, Stockholmskontoret, i konkurs. Vid 

andra kvartalets utgång hade koncernen bara 839 anställda kvar. Neddragningarna fortsätter att tynga 

Icon Medialabs resultat.” Artikeln betonar att intresset för aktien är iskallt.119 Artiklarna för 2000 – 

2002 tyder på att media agerar enligt en negativt förstärkande feedback loop vilket stödjer 

undersökningens arbetshypoteser om att media övervägande tillskriver företaget negativa attribut i 

perioden efter bubblan. Media kan således driva på en negativ bubbla, inte som utlösande faktor men 

dom förstärkande mekanism då de påverkar förväntan på vad företaget kan leverera i framtiden. 

 

4.5	  Framtidsfabriken/Framfab	  2000	  –	  2002	  

I februari 2000 skriver Dagens industri rubriken: ”Miljardemission tar Framfab ut i Europa”, och i 

artikeln skrivs om att aktien gått ner trots att Framfab har överträffat fjolårets positiva rapport genom 

att ha ökat omsättningen med 240 procent och tiodubblat antalet anställda sedan förra året. Det 

skrivs: ”Men bokslutet nådde inte upp till analytikernas förväntningar och aktien rasade 5 procent.” 

Vidare fokuserar artikeln på att skriva om de stora planerna Framfab har för verksamheten, att de 

satsar på att dominera på Europamarknaden. Det skrivs att Framfab tillsammans med Ericsson tagit 

fram ny programvara som Bredbandsbolaget och teleoperatören Blu i Italien kommer att använda 
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och att Framfab planerar att bli Europaledande inom applikationsdrift. 120  Artikeln bygger 

inledningsvis upp en känsla av att aktien kanske är undervärderad då de positiva rapporterna inte 

verkar stämma med att aktiekursen går ned, sedan skrivs konkreta beskrivningar av hur Framfab 

kommer att växa. Detta gör att attributet förväntan kan uttolkas då även rubriken är positivt 

formulerad och ger intrycket av att de kommer att växa. 

I maj skrivs om Framfabs ”oväntat positiva” kvartalsrapport, som blev ”nästan dubbelt så 

högt som prognos.” Förklaringen som ges i artikeln är: ”Fusionen med Guide har gått smidigare än 

väntat.’ … ‘Framfabs oväntat positiva resultat togs emot med öppna armar av analytiker och 

investerare och ledde till att IT-aktier fick en rejäl skjuts i börsvärdet. Framfab steg under dagen 19 

procent.” 121 I artikeln påvisas ett samband mellan den oväntade kursuppgången, den positiva 

rapporten och Guidefusionen. Detta gör att företaget kopplas ihop med positiva attribut såsom att de 

överträffar marknadens förväntningar vilket kan verka som en positivt förstärkande feedback loop 

där den ökande aktiekursen skapar vidare prisökning som bekräftas av media med en story bakom 

förklaringen, i enlighet med hypotesen om medias funktion från feedback loop theory. Enligt Shiller 

och Feltus forskning om hur media skapar samband i nyheter kan detta bekräfta för marknaden att en 

utveckling kommer ske på visst vis, här positivt. Att media har en inverkan i händelseförloppet stödjs 

av att nyheten får marknaden att spekulera i bolaget igen trots att IT-bubblan sprack för lite mindre 

än två månader sedan. Det tyder även på att greater-fool theory kan vara aktuell då spekulation kan 

bero på att media här får läsaren att förvänta sig att andra kommer att handla aktien. Detta säger emot 

min hypotes om att artiklarna ska vara övervägande negativa under denna period. Istället indikeras 

att media reagerar på nya händelser kring företaget och förstärker nyheten positivt vid positiva 

händelser och tvärtom vid negativa.  

Bara en månad senare publiceras artiklar som beskriver Guidefusionen som otroligt 

misslyckad vilket talar för att sambandet som lades fram i media i förra artikeln var fabricerat i 

enlighet med vad Shillers och Feltus forskning påvisat, att media kopplar ihop en kursökning med 

viss nyhet om bolaget, i förra artikeln kopplades kursuppgången till den positiva fusionen. Nu blir 

det uppenbart att detta inte stämmer: ”Ett skolexempel på hur en fusion inte får gå till.”122 Dagens 

industri skriver:  
 
Dussinet medarbetare från Guide har fått nog efter kulturkrock. Internetkonsulten Framfab rasade 9,2 procent på börsen 
efter att DIs nättidning Di.se på tisdagen avslöjat att stora delar av konsultföretaget Guides ledning sagt upp sig bara 
månader efter att Framfab köpt företaget. Nu slår Framfabs grundare Jonas Birgersson tillbaka. "Guide var ett bolag i 
problem", kommenterar han.123 
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Citatet tyder på att medarbetarna inte trivs med fusionen vilket skapar oro för hur den fortsatta 

verksamheten ska bedrivas, känslan förstärks av att aktiekursen rasade. Det skrivs vidare: ”Nyheten 

om Guide-avhoppen bryter en kraftig uppgång för Framfabaktien. Aktien hade tappat 50 procent 

sedan toppkursen men tillhörde vinnaraktierna de senaste tio dagarna.” Det skrivs att en av en av 

avhopparna som även sålt av större delen av innehavet är Guides grundare vilket tyder på att han inte 

tror på samarbetet.124 Ungefär en vecka senare fortsätter media med att beskriva den misslyckade 

Guidefusionen och i denna artikel skrivs: ”Det finns en storvinnare på fusionen. Investmentbolaget 

Bure”, därmed tillskrivs Framfab det motsatta attributet till Bure, det vill säga förlorare. Bures 

tidigare innehav i Guide som värde 101 miljarder kronor, stiger i och med betalningen med 

Framfabaktier till 700 miljarder kronor och fortsätter att stiga till över en miljard några dagar senare. 

Sedans skrivs:  
 
I omgångar sålde sedan Bure stora delar av innehavet. Den officiella anledningen var att Guide/Framfab hade fått för stor 
vikt i Bures portfölj. Den verkliga anledningen var strikt placeringsmässig - Bure ansåg att det nya Framfab med 750 
Guidekonsulter var övervärderat.125 
 
Citatet tolkas som att artikelförfattaren själv sammanlänkar denna slutsats - att Bure ansåg att 

innehavet var övervärderat. Här antar media en granskande roll och pekar på Framfab som förlorare, 

medan de som säljer aktien likt Bure blir vinnare. Detta är en artikel som kan leda till att fler 

investerare vill sälja då känslan av ”sjunkande skepp” sprids genom word of mouth och om 

investerarnas förväntan på aktie inte längre finns, är det enligt feedback loop theory då de kommer 

sälja.  

Månaden senare skrivs: ”Insiderförsäljningarna i Framfab har inletts. I går meddelandes det 

att bolagets största ägare Hans Rausing sålt 1,8 miljoner aktier eller drygt 20 procent av sitt 

innehav.”126 Detta stödjer feedback loop theory om att nu när förväntan på bolaget avtar sätts en 

negativ loop igång istället. Rausing som attribut till företaget väger även tungt då han tillför hög 

kredibilitet till bolaget, att Rausing lämnar kan även tolkas vara en tydlig signal att investerarna 

borde göra detsamma. Medias formulering ”har inletts” indikerar även att detta kommer att fortsätta, 

att det är början på slutet. Artikeln skriver att de dåliga nyheterna om Framfab började dugga tätt 

kring midsommar vilket ledde till att ”nästan alla analytiker sänkt sina vinstprognoser för Framfab” 

vilket bekräftas av flera aktieanalytiker enligt Dagens industri. Avslutningsvis skrivs hur aktien 

fortsätter rasa och att storsäljarna är välkända namn såsom Carnegie, Aros och Enskilda. Samtidigt 

består de som köper av ”småspararmäklare” vilket tolkas som att de köper på ren spekulation i hopp 
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om att de ska kunna göra vinster i enlighet med greater-fool theory.127 Därmed blir det tydligt att 

Framfab medför höga risker då de stora aktörerna drar sig ur och mindre riskkapitalbolag spekulerar 

i aktien. Det tolkas som att artikeln i stort sett skriver att alla analytiker ändrat åsikt om bolaget, 

deras förväntan på framtida vinst finns längre inte.  

 I senare artiklar under året blir det tydligt hur Framfab fortsätter rasa på börsen och att 

förlusten blir ett attribut som kopplas till Birgersson. Under rubriken: ”Birgerssons svarta dag. 

Framfab gör jätteförlust på 83,9 miljoner kronor” läses: ”Dåligt, Framfab! Jonas Birgerssons 

Framfab går till och med sämre än väntat, visar delårsrapporten som presenterades i morse.” Det 

skrivs att en negativ rapport väntades: ”Men att Framfab går till och med sämre än vad analytiker 

och experter spådde”, vilket kopplar Framfab till attribut som en exceptionellt usel investering i 

dagsläget. Birgersson säger:  
 
Jag tar på mig ansvaret för att inte ha förstått de psykologiska effekterna av dotcom-döden i USA och i Sverige, och vad 
det innebär när media börjar skriva om det. Enligt Jonas Birgersson har medias skriverier bidragit till att kunderna blivit 
mer försiktiga och därmed att säljprocessen blivit längre.128 

 
Birgerssons uttalande stärker Shillers påstående om att media fungerar som en feedback loop och 

förstärker en bubblas negativa efterverkningar. Birgerssons uttalande framställer situationen som 

hopplös och att händelseförloppet är utom hans kontroll. Avslutningsvis i artikeln visas ett 

räkneexempel som illustrerar hur mycket pengar som förlorats om du investerat i Framfab: ”Så sent 

som i mars kostade Framfab-aktien över 300 kronor. Den som handlade 100 aktier för 30 000 kronor 

i mars, har alltså förlorat över 27 000 kronor. I dag är de 100 aktierna värda 2 400 kronor.”129 Detta 

citat understryker attributet förlorare kopplat till Framfab. Nu berättas motsatsen till framgångssaga 

om Birgerssons Framfab vilket tolkas förstärka den negativa inställningen till företaget, på samma 

vis som en positiv framgångssaga förstärker känslan av möjligheter. Detta stödjer hypotesen att 

media förstärker en nedgång efter bubblan spruckit. 

I artikeln med rubriken ”Framfab utan Birgersson” läses att intresset för bolaget i princip är 

dött år 2001, endast 17 personer närvarar vid bolagsstämman vilket jämförs med året tidigare då 

stämman hölls på en biograf för en publik på flera hundra. Vidare skrivs hur Birgersson har ersatts 

som VD med Johan Wall. Tidigare var Birgersson i stort sett synonymt med Framfab vars framgång 

ofta kopplades i media till den så kallade Birgereffekten som kom med den karismatiska ledarens 

person. Attributet hopplöshet tolkas eftersom till och med Birgersson övergett företaget han byggt 

från grunden. Vidare skrivs att artikelförfattaren efter att ”förgäves ställt fem frågor om tillståndet i 
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bolaget just nu” slutligen frågar Wall: ”Johan Wall, känner du en härlig och sprudlande optimism för 

detta företag?” Svaret blir: ”Här finns hopp och god framtidsanda. Jag är entusiastisk, jag är 

optimistisk, ja.”130 Detta tolkas som falska förhoppningar i sammanhanget eftersom det lyfts fram att 

Wall först undviker att svara på frågor om bolagets status sedan är i det närmaste överoptimistisk 

vilket inte är speciellt förtroendeingivande. Dagens industri skriver om IT-konsultföretagens 

”Högmod” där Framfab kopplas till detta attribut:  
 

Kanske är högmod den av synderna som bäst fångar vad det handlade om: Det djärva miljardförvärvet av Guide, den 
mest aggressiva rekryteringskampanjen i branschen på år och dag och storinvesteringar i kringverksamhet. Allt måste nu 
VD Johan Wall städa upp.131 
 
Det skrivs om att Framfab nu rear ut Guidekonsulterna: ”När Framfab köpte Guide för drygt ett år 

sedan betalade bolaget 2 Mkr per IT-konsult. I torsdags såldes en tredjedel av konsulterna för 630 

000 kronor styck.”132 Det skrivs även att Driftbolaget ”slumpas bort” och att: ”Att Framfab säljer 

Driftbolaget så billigt är ytterligare ett tecken på bolagets dåliga finansiella situation. Framfab har 

helt enkelt inte råd att vänta in bättre tider för att kunna få ett bättre pris på bolaget, säger Johan 

Svensson, analytiker på Nordiska Fondkommission.” Detta tros försvåra utsikterna för eventuella 

andra uppköpsförsök av Framfab.133 Detta pekar på hur illa ute Framfab är, artikeln indikerar att 

bolaget inte ens har råd att vänta på ett erbjudande som är bättre i längden utan är tvingade till att 

tacka ja till första bästa, Rubriken ”Ingen vill köpa Framfab” säger mycket om den förändrade synen 

media och allmänheten har på Framfab vid det här laget vilket leder till uttolkningen av attributet 

förlorare. En mycket kritisk inställning kan ses och nu resoneras på ett nytt sätt i media gällande 

eventuella kursuppgångar:  
 
Framfabs aktiekurs steg i går plötsligt med 148 procent. Från 1:35 till 3:36 kr på en enda dag. Då gäller det väl att köpa 
snabbt, för att hänga på kursracet uppåt? Nej, stopp stopp. Det finns inga säkra kort på börsen. Framfab är snarare ett av 
de mest osäkra - den största lottsedeln på börsen just nu. 134 
 
Nu spekuleras inte vad uppgången beror på och om det finns grund till den, utan budskapet är att den 

inte bör handlas och att börsen är osäker. Detta ger stöd för hypotesen om att media skapar en 

negativ bubbla efter en börskrasch genom att påverka den allmänna opinionen om företagets 

framtidsutsikter, förväntan. Vidare beskrivs i artikeln i den stora risken för att bolaget går i konkurs 

och att marknadens höjdare inte längre tror på Framfab, artikeln manar till eftertanke, speciellt då 

aktien lockat många småsparare med det låga priset med hopp om framtida vinst. Därmed lyfts 

konkursrisk som negativt förstärkande attribut. Det skrivs:  
                                                
130 ”Framfab utan Birgersson”, Dagens Industri, 13 januari 2001 
131 ”BÖRSKRÖNIKAN: Framfab inte ensamt”, Dagens Industri, 23 februari 2001 
132 ”Framfab rear ut Guidekonsulter”, Dagens Industri, 27 februari 2001  
133 ”Ingen vill köpa Framfab”, Dagens Industri, 18 april 2001  
134 Andersson, Anders, ”STOCKHOLM, onsdag. Framfab - börsens största lottsedel”, Expressen, 23 maj 2001 



 43 

 
Tänk på att smällarna för Framfab kommit slag i slag sedan kursen varit uppe på den skyhöga nivån 325 kr. Förtroendet 
för bolaget är i botten hos många storplacerare. Det är lätt att glömma det efter en dag som i går då aktien steg med 148 
procent bara för att Skandia Liv och några andra institutioner lovar att skjuta till 158 miljoner.135 
 
Det skrivs även att aktien var kraftigt övervärderad för ett år sedan och att människor köpte den i 

förhoppning om vad ”Birgerssons fälttåg över världen” skulle kunna åstadkomma. Idag står Framfab 

utan både Birgersson och med en kurs som sjunkit från 325 kronor till ynka 3 kronor: ”… och är 

fortfarande kraftigt övervärderad.” Inga emissioner kommer ändra på situationen utan bara finansiera 

avskedningar och tomma lokaler menar artikelförfattaren. Läsaren uppmanas till att ”hålla avstånd 

till aktien” och det skrivs: ”Framfab har alltid gjort mycket väsen av sig och takterna sitter i. När 

bolaget dansar sin dödsdans och analytikerna peststämplat aktien stiger den 150 procent på några 

timmar och det är, styrt av dagshandlare, drag i aktien igen.” vidare skrivs att aktien borde ha fallit 

redan i går: ”… men så logisk är inte marknaden ens i del II av IT-hysterin.” Avslutningsvis skrivs 

att alla de bästa medarbetarna på företaget är kloka nog att lämna Framfab som benämns som ett 

”skepp som håller på att gå under.”136  

I citaten för 2001 är den förändrade opinionen för företaget tydlig. De attribut som lyfts fram 

av media syftar till att få folk att inte handla aktien och att ta avstånd från Framfab genom att belysa 

attribut såsom förlust, irrationalitet och sjunkande skepp. Läsaren uppmanas att direkt hålla sig borta 

från aktien, oavsett om kursen börjar gå upp och att Skandia Liv skjuter till pengar. Några månader 

senare används rubriken ”Framfab stort fiasko för Skandias sparare” och det skrivs att aktien rasat 40 

procent mot vad Skandia betalade i juni. Skandia och framförallt Skandia Livs förvaltare får möta 

stor kritik för att de officiellt givit stöd åt Framfab och räddat dem från ”ruinens brant”:  
 
Caroline af Ugglas offentliga stöd hade sannolikt stor, om än inte avgörande betydelse för emissionernas framgång. 
Hennes optimism kablades ut på nyhetsbyrån Direkt och återgavs i de stora dagstidningarna och affärstidningar. Hon 
ställde villigt upp för journalisternas frågor kring Framfab och artiklar skrevs kring temat vad det var Skandia egentligen 
såg som ingen annan såg. Varför gav bolaget öppet sitt stöd åt en aktie som snart sagt alla internetanalytiker i Stockholm 
rådde sina kunder att sälja? Tiotusentals småsparare tecknade sin del i Framfabs emission. Därutöver tecknade Skandia 
och andra större investerare i en företrädesemission. Båda blev fulltecknade och Framfab fick in 325 Mkr. 
Räddningsaktionen var klar. I dag har lite drygt en månad gått. Sedan emissionerna stängde i juni har kursen alltså rasat 
43 procent.137 
 
Skandias förvaltare tillskrivs i citatet attributet som syndabock för att ha lurat in småsparare att satsa 

på Framfab. I citatet skrivs att det publicerades många artiklar som var mycket positiva till 

emissionen i Framfab och att detta ansågs locka spekulerande småsparare med hopp om framtida 

vinst. Citatet tyder på att de positiva nyheterna om Skandia Livs ”räddningsaktion” möjliggjorde det 

för vissa investerare att agera enligt greater-fool theory, då småspararna i det här fallet är en så 
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kallad ”större dåre”. Samtidigt påvisar undersökningens artikel som nämns ovan citatet, att media 

uppmanar läsaren att absolut inte köpa Framfabaktien trots Skandia Livs ”räddningsaktion”. Det 

senare citatet kan möjligtvis påvisa en fabricerad sammankoppling av börsutveckling och nyhet, i 

syfte att skriva en intresseväckande artikel och förklara händelseförloppet. De kan vara så att de 

negativa artiklarna i själva fallet överröstade de positiva gällande affären med Skandia Liv och att 

aktien fortsatte det redan påbörjade raset eftersom majoriteten av läsarna lyssnade till de negativt 

förstärkande artiklarna då Framfab är benämnt som ”peststämplat”. En mindre andel 

spekulationsköpare kommer alltid drabbas enligt greater-fool theory. Det blir tydligt att Framfab 

tillskrivs attributet som olycksbringande och kursraset trots finansiellt tillskott från Skandia blir ett 

kvitto på att det är ett förlustbringande företag.  

2002 lämnar Johan Wall posten som VD på Framfab, han slutar i samband med att Framfab 

äntligen kan påvisa en vinst på 5 miljoner kronor för fjolårets sista kvartal, vilket kan jämföras med 

samma period året före då det redovisades en förlust på 2,1 miljarder.138 Men framtiden för både 

Framfab och IT-branschen benämns fortfarande som ”osäker” i artiklar. TT skriver: ”Visserligen 

minskade Framfab förlusterna radikalt under första kvartalet, men ledningen tror inte på en snar 

förbättring. Icons konkurs i förra veckan kan inom de närmaste månaderna följas av fler.”139 Detta 

tyder på att det finns en utbredd skepsis mot IT-företagen, oavsett om Framfab på pappret har gjort 

en enorm bedrift genom att vända stora förluster till vinst så klumpas de ihop med Icon och andra 

liknande företag. Från citatet tolkas att bedömningen av företaget i media färgas av att IT-branschen 

i sin helhet kraschat, oavsett vad de som individuellt företag presterar vilket tyder på att den 

allmänna inställningen till branschen är skeptisk. Det tolkas även som att mer negativa 

branschexempel används även för att sänka förväntan på Framfab i artikeln där Icons konkurs 

kopplas till att även bli en potentiell utgång för Framfab.  

 Media är mycket granskande under 2002, det skrivs även om hur stora arvoden Framfabs 

ordförande i Framfab plockat ut, som är 20 gånger större än ordföranden innan honom trots ett 

kraftigt minskat börsvärde på bolaget. Aktiespararnas chefsjurist kommenterar arvodena: ”Ett 

exempel på en ersättning som inte står i paritet tillaktievärde’ … ‘Det är ett oskick och det här 

fenomenet kommer inte accepteras framöver.” Vidare skrivs att Framfab nu återigen går med 

förlust.140 De tidigare vinstprognoserna bolaget kunnat visa upp får nu dras tillbaka och aktien faller 
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ytterligare 3 öre till att nu vara värd 39 öre. 141 Media tolkas här verka enligt hypotes och förstärka en 

negativ feedback loop vilket kan bidra till att förlänga en negativ bubbla.  
 

4.6	  Spray	  2000	  –	  2002	  

I februari år 2000 ses rubriken: ”Spray eller Framfab bästa köpet” i Aftonbladet. I artikeln ges 

direkta köprekommendationer till dessa två ”överlägset bästa IT-bolag”. Artikeln har svårt att kora 

vilken av de två som är den absoluta vinnaren, men klart står: ”Det är IT-företagen du ska satsa 

på.”142 Artikeln är härmed mycket positiv, attribut som uttolkas är att Spray är en vinstchans - köp 

aktien. Efter sommaren ses en helt annan inställning till Spray i media. Helsingborgs Dagblad skriver 

att Spray går med stora förluster vilket medfört att investerarna nu är ”iskalla” till aktien. Detta gör 

att den planerade börsintroduktionen får skjutas upp.143 Spray blir istället uppköpt, vilket de flesta 

artiklarna för år 2000 handlar om. Under rubriken ”Lycos köper Spray: Pressat spray säljer sin 

portal” kan läsas att företaget istället för notering nästintill tvingas sälja portalen: ”Sprays kassa är i 

det närmaste tom och några mer pengar från Investor, som hittills plöjt ner 700 miljoner kronor i 

portalen, har man inte kunnat räkna med. Den inofficiellt noterade aktien har fallit från en topp på 24 

000 kronor till 6 000 kronor.” Detta är något som VD Per Byström förnekar vara orsaken till 

affären.144 Även Dagens IT skriver att affären pekar på finansiella problem.145 Att flertalet artiklar 

skriver att Spray har finansiella problem och att detta tros vara orsaken till affären tyder på att denna 

åsikt är utbredd i media. Därmed skapas en negativ feedback loop där upprepade negativa attribut 

kan tänkas påverka investerarnas förväntan i enlighet med agenda-setting theory.  

 Dagens IT skriver om att internetaktier rasar på USA-börsen, mest faller Sprays Razorfish 

med hittills 40 procent, vilket även drar ner kursen för Spray på Stockholmsbörsen med närmare 8 

procent. Artikeln skriver att IT-index i Stockholm hittills sjunkit med 36 procent i år och att Sprays 

kurs har halverats på en månad. Vidare beskrivs i artikeln att även Framfab och Icon Medialab faller, 

med 8 respektive 7 procent, till följd av nedgången på USA-börsen.146  

2001 betonar Göteborgs-Posten att Investor genom affären med Spray ”går mot en 

brakförlust” då Spraykoncernen inte har råd att betala sin del i Lycosaffären från förra året. Därmed 

tillskrivs Spray attributet förlust. Om den story som tidigare använts till Spray beskrivits som en 

                                                
141 ”Framfab flaggar för förluster”, Dagens Industri, 16 juli 2002 
142 Huledal, Erland, ”Spray eller Framfab bästa köpet”, Aftonbladet, 5 februari 2000 
143 ”Spray köps av jätteportal”, Helsingborgs Dagblad, 22 september 2000 
144 Koblanck, Anna, ”Lycos köper Spray: Pressat Spray säljer sin portal”, Dagens Nyheter, 22 september 2000 
145 Karlberg, Lars, A., ”Spray-aktien rasar”, Dagens IT, 22 september 2000 
146 Karlberg, Lars, A., ”Spray faller efter kursraset för Razorfish”, Dagens IT, 6 oktober 2000 
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framgångssaga är det nu det motsatta som används för att skildra samarbetet mellan Investor och 

Spray:  
 
I augusti 1999 annonserades ett av svenskt näringslivs märkligaste resonemangsäktenskap. Wallenbergarnas Investor 
gifte ihop sig med den nya svenska mediekoncernen Spray Venture. Investor förde med sig en halv miljard in i 
relationen, att användas till att förverkliga Sprays dröm om en stor europeisk Internetportal. Investors satsning hade drag 
av panik. För att inte hamna bortglömt på glasberget i den mogna industriekonomin bortsåg man från att brudgummen 
saknade fast inkomst och hade dyra vanor.147 
 
I citatet berättas en story för läsaren som påvisar att Spray levt över sina tillgångar utan att ha en 

”fast inkomst” vilket tillskriver bolaget attributet förlustinvestering och ett ankare för Investor. Nu 

granskar media denna allians kritiskt och beskriver den som märklig. Artikeln lägger fram Spray som 

ett företag byggt på drömmar medan Wallenbergarnas Investor tolkas som en stark marknadsaktör 

med stabila finanser. Detta indikerar ett uppvaknande från drömmarna om den nya ekonomins 

företag byggda på idéer om framtida vinster. Citatet stödjer Shiller i att media gärna dramatiserar och 

bygger en story bakom börshändelser.  

 En månad senare skrivs det om att Spray fortfarande inte kan fullfölja sin betalning till Lycos 

i samband med att Lycos köpte Sprays portal vilket inte är de enda finansiella tvister bolaget står 

inför. Norska aktieägare stämmer även Spray på 260 miljarder kronor och i artikeln kan läsas: ”När 

Spray sålde sin internetportal till Lycos Europe såg det först ut som ännu en Houdiniutbrytning från 

ett låst läge av det svenska internetbolagets ledning. Men nu börjar affären alltmer få karaktären av 

tuvan som slutligen kan stjälpa hela Spray.” Vidare beskrivs tvisten i artikeln, att Spray skulle ha 

betalat det norska företaget med aktier i Lycos som nu sjunkit avsevärt i värde sedan affären 

bestämdes, från 200 miljoner till 58 miljoner kronor, enligt Resumé menar Dagens industri att 

ursprungsavtalet säger att betalningen skulle ske kontant. I artikeln skrivs även att Telenors 

riskkapitalbolag Telenor Ventures VD skulle ha sagt att de ”överväger att ta Spray till domstol”, 

varför beskrivs inte, och VD för danska internetportalen Jubiis ska även ha utryck missnöje i 

samband med uppgörelser kring affären med Lycos. Det skrivs dock inte vad detta grundar sig på.148 

Artikeln tyder på att media enbart spekulerar i vad tvisten beror på då inga fakta läggs fram som 

faktiskt styrker vad som stod i avtalet eller vad som ligger bakom de andra företagens negativa 

uttalanden. Men artikeln syftar helt klart till att belysa alla de eventuella tvister som tillsammans kan 

sänka Spray, och bolaget tillskrivs därmed negativa attribut såsom förlusttyngt, konkurshotat och 

konflikthärjat vilket tolkas som en effekt av en negativ feedback loop.  

                                                
147 Genborg, Kenny, ”Dyr IT-satsning för Investor Spray Venture kan inte betala sin del i affären med Lycos”, 
Göteborgs-Posten, 19 januari 2001 
148 Svensson, Robert, ”Spray stäms på 260 miljoner”, Resumé, 15 februari 2001 
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TT skriver en tid senare att tvisten löses genom att Spray betalar sitt delägarskap i Lycos 

genom att lämna tillbaka en del av aktierna och vilket halverar deras ägarandel.149 Artikeln beskriver 

sedan igen tvisten, och att Spray antas ha slut på pengar. Detta ger tolkningen att Spray tagit sig ut på 

för djupt vatten, att lämna tillbaka aktier och minska sitt ägande ger tolkningen att Spray står utan 

finansiella medel och får krypa till korset och lämna tillbaka det de inte kan betala för vilket tolkas 

sänka förväntan allt mer på bolaget. Spray avvecklar även under året sin kärnverksamhet byggt kring 

internet på grund av olönsamheten inom branschen, på så vis kan kostnader minskas avsevärt och en 

del av koncernen kan kanske överleva. Nu är målet att istället producera digitalt innehåll.150 Därmed 

tillskrivs attributet avveckling och omorganisation i syfte att försöka överleva vilket bekräftar 

tidigare tolkning om att Spray är förlusttyngt och de facto har slut på pengar.  

 Fler artiklar från året behandlar de avyttringar, nedskärningar och utförsäljningar Spray 

tvingas göra för att undkomma konkurs. Drömmarna om att dominera Europamarknaden skrotas och 

det skrivs: ”En mindre vänlig beskrivning av Spray är att det är ett bolag som krymper sin 

verksamhet och där det mest kända varumärket i dag är en tidning som dras med stora förluster och 

skriver för en bransch som knappt längre existerar.” Artikeln ifrågasätter därmed bolagets existens 

och understryker hur lite som finns kvar från de forna glansdagarna. Avslutningsvis pekar artikeln på 

hur mycket aktiekursen minskat i värde: ”Under glansdagarna kostade en Sprayaktie 27 000 kronor. I 

dag kostar den drygt 200.” VD Daniel Sachs skrivs ha sagt att det gick mycket bättre för Spray när 

det var privat: ”… sedan började aktien handlas utan bolagets medverkan’ … ’Det tycker jag var 

dumt, säger Daniel Sachs.”151 Det tolkas som att VD:n är frustrerad över utvecklingen och ångrar 

börsintroduktionen, men det är lite sent att påstå nu att de inte ville börsnoteras egentligen. Detta 

bekräftar för läsaren hur illa ute det är med Spray, Sachs känns som en man som gett upp och nu 

skyller på yttre omständigheter.  

2002 tillskrivs Spray attributet av Investors hemsökande spöke som de inte blir av med. 

Under rubriken ”Spray fortsätter spöka i Investor” kan läsas: ”Nu tvingas Investor göra en följd- 

investering i Sprayägaren Lycos - till ett pris som ligger 13 gånger högre än dagskursen. Sedan 

tidigare har Investor, som äger cirka 5 procent av aktierna i Lycos, sagt att man på sikt vill göra sig 

av med Lycosinnehavet.”152 I annan artikel med rubriken ”Investor nobbar Spray efter 900 miljoner” 

skrivs: ”Efter att ha plöjt ned omkring 900 miljoner kronor i Spraygruppen stänger Investor av 

pengakranen, trots att Investor bara behövde teckna nya aktier för blygsamma 345.000 kronor i 

                                                
149 Karlberg, Lars, A., ”Spray lämnar tillbaka aktier till Lycos Europe”, Dagens IT, 23 februari 2001 
150 Dalin, Andreas, ”Spray släpper taget om kärnverksamheten”, Resumé, 15 februari 2001  
151 Thorén, Magnus, ”Spray börjar om igen”, Finanstidningen, 7 juni 2001 
152 ”Spray fortsätter spöka i Investor”, Dagens Industri, 18 januari 2002 
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nyemissionen, skriver E24 på onsdagen.”153 Dessa artiklar pekar på att Investor inte vill ha något mer 

med Spray eller Lycos att göra oavsett hur lite pengar till som behövs, det finns således ingen 

förväntan kvar på Sprays framtida utveckling. Spray kopplas därför till attributet förlust. Under 

bubblans uppbyggande bidrog troligtvis Investors varumärke till att öka Sprays kredibilitet, nu 

skriver media flertalet artiklar om hur detta varit dåligt för Investor som nu försöker dra sig ur på alla 

vis, detta tolkas sänka förtroendet för Spray och kan vara en effekt av en negativ feedback loop. 

 I en senare artikel förstärks förlustattributet och den negativa loopen ytterligare då det skrivs: 

”Investor kan vara på väg mot en stjärnsmäll i IT-branschen. Investor kom sent in på marknaden och 

storsatsade då priserna var höga. Miljardförlusten i Internetföretaget Spray blev den första dyra 

läxan.” vidare i artikeln anklagas Investor genom ”smart bokföringstrolleri” få miljardförlusten med 

Spray att se ut som vinst. Artikeln använder en analytikers kommentar till detta påstående som för 

läsaren bekräftar att Investor använder ”en töjbar skrivning” av aktievärdet som möjliggör att sätta i 

stort sett ”vilket värde som helst”. Vidare i artikeln belyses Wallenbergarnas höga pensioner och 

ersättningar på ett mycket kritiskt vis.154 Artikeln bygger en story om höga ersättningar kopplade till 

IT-branschens förlustföretag. Media hänger gärna ut personer på högre poster som på något vis är 

associerade till ett förlusttyngt IT-företag efter bubblan spricker då de har höga lönecheckar trots det 

negativa resultatet. När Sprays VD Daniel Sachs ska avgå får även hans bonus kritik i media: ”356 

Mkr i förlust – Men Sprays VD belönades med miljonbelopp”, vad den stora bonusen utöver lönen 

grundar sig på benämns som ett mysterium i artikeln.155 Media antar en granskande roll mot alla som 

sitter på högre post och är associerade med Spray, såsom Wallenbergarna och avgående VD, Därmed 

tillskrivs dessa personer attributet som syndabockar för de förluster som drabbat mindre aktiesparare 

i och med Sprays fall. Detta intryck förstärks ytterligare i en artikel från Affärsvärlden i slutet av året 

där en av underrubrikerna lyder: ”KÖR UT DOM: Per Bystedt vill pressa ut småägarna”, i artikeln 

läses att Sprays styrelse siktar på att göra ännu en nyemission, som kanske endast kommer riktas till 

huvudägarna och ledningen, och för de andra mindre aktieägarna sker då en utspädning på 75 

procent av innehavet. Sedan skrivs: 
 

På andra delen av skalan finns nästan 4 000 ägare med innehav på mindre än 10 röstsvaga b-aktier. Många av småägarna 
köpte Spray-aktierna på kursnivåer mellan 10 000 och 25 000 kronor under 1999 och inledningen av 2000 då aktien var 
mycket populär på aktiemarknaden utanför börsen.156 

                                                
153 ”Investor nobbar Spray efter 900 miljoner”, Dagens IT, 27 februari 2002 
154 Källberg, Knut, G., ”Ett imperium under attack. I dag kämpar familjen Wallenberg för att behålla makten.”, 
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Artikeln belyser Sprays metoder som omoraliska mot småägarna och Bystedts citat tyder på att 

Spray inte har de mindre ägarnas intresse i åtanke utan vill rädda sitt eget skinn. Läsaren tycker 

instinktivt synd om småägarna som förmodligen har förlorat sina besparingar till ett företag som nu 

kopplas till attributet skrupelfria. Detta tolkas stödja hypotesen om att media förstärker effekten av 

en negativ loop. Att belysa nyckelpersonernas höga arvoden verkar vara en medietrend för alla de tre 

undersökta företagen efter börskraschen, media hittar en nyckelperson som är kopplad till företaget 

och pekar på denne som oförtjänt välbetald medan småspararna i kontrast förlorar sina besparingar 

till följd av deras lovord. Här har inte Investors arvoden direkt påverkan på Spray men det verkar 

som att alla som associeras med IT-företagen efter IT-bubblan spruckit även straffas med negativa 

attribut i media. Precis som att media håller Skandia Livs förvaltare Caroline af Ugglas ansvarig till 

att fler småsparare ”luras” till att spekulera i Framfab 2001, där hölls hon som ytterst ansvarig. 

Media verkar leta efter syndabockar som det byggs en nyhet kring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

5.	  Sammanfattande	  slutsatser	  
 
Denna uppsats syfte var att undersöka medias roll som potentiellt drivande faktor under perioden för 

IT-bubblan i Sverige i slutet av 1990-talet och början på 2000-talet genom att studera hur några av de 

mest omtalade IT-företagen skildrades av svenska tidningar. För att göra detta ställdes två 

arbetshypoteser upp som visade hypotetiska flöden och samband som sedan prövades mot empiri. I 

undersökningen uttolkades de attribut media använde i samband med nyhetsrapporteringen av IT-

företagen Icon Medialab, Framtidsfabriken/Framfab och Spray. Min utgångspunkt för 

undersökningen var att attributen media kopplar till objekten antas ha viss inverkan på allmänhetens 

opinionsbildning, i enlighet med agenda-setting theory, genom att de påverkar förväntan på IT-

företagen och deras aktiers prisutveckling i enlighet med feedback loop theory. Arbetshypoteserna 

formades utifrån Shillers definition av feedback loop theory, där förväntan på framtida utveckling är 

den bärande komponenten i en bubbla, och kompletterades med greater-fool theory.  

 Enligt min första hypotes, Figur 1.  Medias funktion utifrån feedback loop theory, antas en 

utlösande händelse ge upphov till medierapportering vilket i sin tur leder till en reaktion på 

marknaden, som media därefter skriver om vilket förstärker marknadens reaktion, detta kan fortsätta 

likt en rundgång, loop, i många led. Enligt min andra hypotes, Figur 2. Medias funktion i en bubbla, 

antas artiklarna åren 1997 - 1999 kopplat företagen och deras aktie till övervägande positiva attribut 

och därmed byggt upp en förväntan vilket enligt Shiller och feedback loop theory skulle bidra till 

skapandet av IT-bubblan då förväntan på framtida prisökning höjer priset idag. För åren 2000 - 2002 

antogs artiklarna varit kritiska och lyft fram negativa attribut till företaget och deras aktier, vilket 

skulle ge en förstärkande effekt i negativa loopar och således bidragit till att skapa en negativ 

bubbla.   

 Undersökningen påvisade stöd för min första hypotes att medias funktion är förenlig 

med feedback loop theory. Icons utveckling 1997-1999 är ett exempel på detta. Innan 

börsintroduktion skrev media mycket optimistiskt om företaget och skapade en förväntan om 

framtida vinster, när börsintroduktionen skedde övertecknades aktien vilket i sin tur ledde media till 

att reagera och skriva att Icon är ”marknadens träffsäkraste bolag”, vilket blev en positiv bekräftelse 

på marknadens köpbeslut. Aktien steg mycket riktigt men sjönk efter en så kallad smekmånad på 

börsen, detta tolkas som att investerare handlade upp aktien tills den nått den nivå att den inte 

förväntades stiga mer och då sjönk något. Media reagerade på nedgången genom att de lyfte fram 

negativa attribut till företaget och tillskrev denna nedgång till splittringar inom bolaget. Detta talade 

emot hypotes två som säger att artiklarna övervägande ska vara positiva till bolaget vid bubblans 
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uppbyggande fas, men det men det talade för Shiller och Feltus forskning om att media ämnar bygga 

nyheter kopplade till aktiemarknaden, och att sambanden ibland blir fabricerade.  

Undersökningen visar att det kan vara så att media anpassar sina nyheter efter 

aktiemarknadens svängningar, negativa vid nedgång och positiva i uppgång, således är det 

förmodligen inte media som agerar utlösande faktor, då media snarare reagerar på kursförändringen 

och syftar till att förklara den. Detta skulle tala emot hypotes två. Medias reaktion tolkas i sin tur 

kunna förstärka en idé hos marknaden om att nedgången kommer fortsätta i en negativ loop eftersom 

nyheterna kan förändra allmänhetens förväntan. Min undersökning saknar stöd för att kunna 

bestämma om artiklarna om splittringarna inom Icon eller nedgången i sig kom först. Liknande 

feedback loop kan ses för Framtidsfabriken perioden 1997-1999 då media beskriver bolaget mycket 

positivt och benämner VD:s tillväxtmål som blygsamma vilket höjer förväntan på bolaget. Vid 

börsintroduktionen överträffas sedan förväntan då efterfrågan på aktien blivit så pass stor och aktien 

rusar uppåt, vilket skapar nya skriverier där företaget beskrivs som en ”börskomet”. Utvecklingen på 

aktien avtar efter en tid på börsen. Detta tolkas enligt feedback loop theory som att aktien nått 

förväntad prisnivå och därför avstannar något och vissa av investerarna säljer möjligtvis för att passa 

på att inkassera vinsten. Media skriver att aktien sjunker till följd av att en gammal nyhet om att 

bolaget tappat en kund nu publicerats i ny artikel vilket gjort investerare oroliga. Detta stärker 

tolkningen ovan, att media inte utlöst kursras utan snarare försöker förklara det, vilket kan förstärka 

en negativ loop.  

För Icon Medialab och Framtidsfabriken är artiklarna övervägande positiva i vilka attribut 

som används för perioden 1997 – 1999, med vissa undantag likt beskrivet ovan, vilket ger visst stöd 

för hypotes två. För Spray 1997-1998 är artiklarna övervägande positiva vilket stödjer hypotes två 

men för 1999 är artiklarna mer blandade om än övervägande positiva. Det som gav upphov till 

negativa attribut för Spray under 1999 var främst BIP-affären. Medias agerande kring BIP-affären 

påvisar att media inte bara kan påverka den allmänna opinionen utan även pressa företag till att agera 

vilket då blir en utlösande händelse som kan sätta igång en ny händelsekedja. I samband med Sprays 

BIP-affär 1999 antar media en granskande roll och kopplar Spray till attributet giriga som ”snuvade 

småägarna” på möjligheten till att få ett köperbjudande eftersom budplikten inte trädde i kraft förrän 

en dag senare. De negativa skriverierna tolkas leda till att Spray några månader senare försöker 

gottgöra sitt misstag, citatet från bolagets ekonomidirektör indikerar att detta görs motvilligt: ”Jag 

tycker att vi kan vara värda en eloge för att vi är helt rättvisa mot minoritetsägarna.”157 Media 

belyser Sprays affär med BIP som omoralisk, vilket förstärks av fler artiklar i frågan, det bildas en 
                                                
157 ”Spray ger BIP-ägare ny chans”, Dagens Industri, 14 oktober 1999 
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informationskaskad, vilket riktar publikens uppmärksamhet mot Spray kopplat till negativa attribut. 

Detta utlöser potentiellt ett agerande från Spray för att bryta den negativa loopen, Spray erbjuder att 

köpa resterande aktier i företaget inte till följd av juridiska krav utan av sociala. Media sätter således 

denna nyhet på publikens agenda. Media kan inte säga vad publiken ska tänka direkt om Spray, men 

genom attributen tillskrivs objektet, Spray, egenskaper läsaren i viss utsträckning kommer ta till sig. 

Men inte heller här tolkas media vara den utlösande faktorn då affären gjordes först, dock tolkas en 

informationskaskad i media utlösa Sprays agerande i nästa led. 

För samtliga företag är artiklarna övervägande negativa för perioden 2000-2002, med några 

få undantag. Exempelvis då viss positiv utveckling för företaget ger upphov till spekulation vilket 

Framfab är ett exempel på. I maj 2000, två månader efter börskraschen, skrev media om Framfabs 

”oväntat positiva” kvartalsrapport, som blev ”nästan dubbelt så högt som prognos.” Förklaringen 

som gavs i artikeln var: ”Fusionen med Guide har gått smidigare än väntat.’ … ‘Framfabs oväntat 

positiva resultat togs emot med öppna armar av analytiker och investerare och ledde till att IT-aktier 

fick en rejäl skjuts i börsvärdet. Framfab steg under dagen 19 procent.”158 Här pekade media på att 

den lyckade fusionen oväntat nog lyckats vända de senaste månadernas kursras. Framfab kopplas 

således till positivt förstärkande attribut vilket skulle kunna inleda en positiv feedback loop vilket 

talar emot hypotes två. Sambandet media gör här mellan lyckad fusion och kursuppgång kan vara 

fabricerat men förstärker en förväntan på vidare kursökning. Media tolkas ha en inverkan i 

händelseförloppet då positiva nyheter om Guidefusionen får marknaden att spekulera i aktien. Det 

tyder även på att greater-fool theory kan vara aktuell då spekulation kan bero på att media här får 

investerare att förvänta sig att andra kommer att handla aktien, vilket skapar incitament för att handla 

den själv. Detta exempel kan även tolkas påvisa att den negativa feedback loop som verkat sedan 

bubblan sprack två månader tidigare nu fått att aktien att sjunka till den lägsta förväntade nivån och 

därmed nått den punkt att det inte finns anledning att förvänta sig att den ska sjunka lägre. Vid denna 

punkt menar Shiller att det inte finns anledning för investerare att hålla sig borta från aktien längre 

vilket kan ge upphov till nya spekulationer i den. Det som talar emot det senare resonemanget är att 

det bara en månad senare publiceras artiklar som beskriver hur misslyckad Guidefusionen var och 

det skrivs att nyheten om detta utlöste nytt kursras. Detta talar för att det positiva sambandet media 

framhöll mellan stigande börskurs till följd av Guidefusionen var fabricerat men att uppgången 

vilade på marknadens förväntan byggd kring den till följd av positiva skriverier. När det sedan blev 

tydligt att förväntan var ogrundad då fusionen var misslyckad rasade aktien igen. Sambandet mellan 

Guidefusionen och kursutveckling byter loopens rörelseriktning i och med nya skriverier. Detta 

                                                
158 ”Framfab långt över förväntan”, Dagens Industri, 3 maj 2000 
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exempel indikerar att fabricerade samband i media tolkas ge upphov till att en loop ändrar riktning 

då investerarnas förväntan på marknadsutvecklingen ändras.  

Min undersöknings frågeställning var: Finns det stöd för hypotesen att media var en drivande 

faktor under IT-bubblan? 

Undersökningen ger visst stöd till hypotesen att media var en drivande faktor under IT-bubblan, 

förmodligen inte som utlösande faktor i en feedback loop men som en förstärkande mekanism. 

Undersökningen ger stöd för att artiklarna överlag följer hypotes två, att det övervägande antalet 

artiklar använde positivt förstärkande attribut 1997-1999 och negativt förstärkande attribut 2000-

2002. Detta tyder på att den allmänna opinionen var positivt inställd till företagen 1997-1999, samt 

negativt för 2000-2002. Men medias attribut tenderade att följa med marknaden i ned-, och 

uppgångar oberoende av periodindelningen.  
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