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SANNINGEN OMSANNINGEN OMSANNINGEN OM
Artikelbemötande?Artikelbemötande?Artikelbemötande?
DN:s chefredaktör, Gunilla Herlitz, skriver i ett DN:s chefredaktör, Gunilla Herlitz, skriver i ett DN:s chefredaktör, Gunilla Herlitz, skriver i ett 
mejl till Carema, gällande tidningens gransk-mejl till Carema, gällande tidningens gransk-mejl till Carema, gällande tidningens gransk-
ning av företaget, att man av konkurrensskäl ning av företaget, att man av konkurrensskäl ning av företaget, att man av konkurrensskäl 
inte kommer att låta Carema få kommentera inte kommer att låta Carema få kommentera inte kommer att låta Carema få kommentera 
artiklar i förväg. Så här skriver Herlitz i sitt artiklar i förväg. Så här skriver Herlitz i sitt artiklar i förväg. Så här skriver Herlitz i sitt 
mejl efter att Carema valt att gå ut med infor-mejl efter att Carema valt att gå ut med infor-mejl efter att Carema valt att gå ut med infor-
mation i sin blogg på företagets hemsida:mation i sin blogg på företagets hemsida:mation i sin blogg på företagets hemsida:
”Givetvis kommer Carema även i fortsätt-”Givetvis kommer Carema även i fortsätt-”Givetvis kommer Carema även i fortsätt-
ningen att beredas möjlighet att kommentera ningen att beredas möjlighet att kommentera ningen att beredas möjlighet att kommentera 
nyheter, frågor eller kritik som gäller verk-nyheter, frågor eller kritik som gäller verk-nyheter, frågor eller kritik som gäller verk-
samheten. Om ni väljer att omgående på er samheten. Om ni väljer att omgående på er samheten. Om ni väljer att omgående på er 
blogg gå ut med information om frågor som blogg gå ut med information om frågor som blogg gå ut med information om frågor som 
ställts av DN tvingar ni oss, på grund av kon-ställts av DN tvingar ni oss, på grund av kon-ställts av DN tvingar ni oss, på grund av kon-
kurrensskäl, att inhämta kommentarer från kurrensskäl, att inhämta kommentarer från kurrensskäl, att inhämta kommentarer från 
er efter att den aktuella artikeln publicerats.”er efter att den aktuella artikeln publicerats.”er efter att den aktuella artikeln publicerats.”

KERSTIN STÅLSKOG:
– Det är anmärkningsvärt att medier åsido-
sätter de pressetiska reglerna.
MARINA GHERSETTI, medieforskare vid Göte-
borgs universitet: 
– Det är en av flera reaktioner som 
vi kommer att få se, på hur olika 
aktörer och källor kan utnyttja de 
sociala medierna för att hinna före 
– i det här fallet DN. Det är en situ-
ation som de långsamma medierna 
måste hitta nya sätt att hantera. 
KENT ASP, professor i journalistik: 
– Jag har ingen synpunkt på DN:s 
agerande. Om man nu vill ha kon-
troll på vad som skrivs så är ju det 
vanliga att man får läsa sina utta-
landen i förväg. Det är ju den van-
liga rutinen som Carema har åsi-
dosatt lite grann här. 
GUNILLA HERLITZ, chefredaktör DN:
– Givetvis har Carema givits möj-
lighet att bemöta all den kritik som 
funnits mot bolaget. Om Carema 
väljer att på sin blogg omgående 
gå ut med info om frågor som 
ställts av DN, tvingas vi att vänta 
med att inhämta kommentarer till efter att en 
artikel publicerats.  

SANNINGEN OMSANNINGEN OMSANNINGEN OM
Caremaspelet?Caremaspelet?Caremaspelet?

Den 22 december skriver DN att anställda på Den 22 december skriver DN att anställda på Den 22 december skriver DN att anställda på 
ett äldreboende, som drivs av Carema, spelar ett äldreboende, som drivs av Carema, spelar ett äldreboende, som drivs av Carema, spelar 
det så kallade ”Caremaspelet”. Tidningen det så kallade ”Caremaspelet”. Tidningen det så kallade ”Caremaspelet”. Tidningen 
skriver ut de påståenden som finns på spel-skriver ut de påståenden som finns på spel-skriver ut de påståenden som finns på spel-
korten - bland annat: ”Att vi gör en bra vinst korten - bland annat: ”Att vi gör en bra vinst korten - bland annat: ”Att vi gör en bra vinst 
är ett tecken på att vi gör ett bra jobb.  Den är ett tecken på att vi gör ett bra jobb.  Den är ett tecken på att vi gör ett bra jobb.  Den 
bästa förbättringsidén är den där jag kan bästa förbättringsidén är den där jag kan bästa förbättringsidén är den där jag kan 
spara timmar och minuter”. spara timmar och minuter”. spara timmar och minuter”. 

SANNINGEN OMSANNINGEN OMSANNINGEN OM
Löner och bonusar?Löner och bonusar?Löner och bonusar?
Expressen, Aftonbladet och DN har i sam-Expressen, Aftonbladet och DN har i sam-Expressen, Aftonbladet och DN har i sam-
band med granskningen av Caremas verk-band med granskningen av Caremas verk-band med granskningen av Caremas verk-
samhet också skrivit flera artiklar om samhet också skrivit flera artiklar om samhet också skrivit flera artiklar om 
Caremas vd och företagets styrelseledamö-Caremas vd och företagets styrelseledamö-Caremas vd och företagets styrelseledamö-
ters löner och bonusar.ters löner och bonusar.ters löner och bonusar.

KERSTIN STÅLSKOG:
– Det här spelet är till för att trigga i gång 
diskussioner i vardagen. Om vi sätter oss ner 
i personalen och ska börja diskutera kan det 
vara svårt att komma i gång, men med spelet 
och olika påståenden kommer diskussio-
nerna i gång. Vi har anlitat ett företag som 
har hjälpt till att utforma spelet, det handlar 
absolut inte att spara pengar på de äldres 
bekostnad.
BJÖRN LÖNEGREN på företaget Make Pro-
gress, som varit med och utformat spelet för 
Carema: 
– Syftet är att öka medarbetarnas 
inflytande och ansvar över det 
egna arbetet och dess utveckling. 
Frågan som ställs till varje kort är: 
”Vill vi ha det så här?” Det ska 
man sedan svara ja eller nej på, 
och försöka enas i gruppen. I dis-
kussionen hjälper man varandra att se frågan 
ur olika vinklar. Metoden används av ett stort 
antal svenska företag och statliga och kom-
munala myndigheter.
MATTIAS LUNDBERG legitimerad psykolog 
som arbetat mycket med chefs och ledar-
skapsutveckling:
– Det finns alltid ett beroendeför-
hållande mellan arbetsgivare och 
arbetstagare, där arbetsgivaren 
ofta har övertaget. När man har ett 
sådant här spel kan arbetstagaren 
känna att de borde svara på ett 
visst sätt.

KERSTIN STÅLSKOG:
– Man ska komma ihåg att de realisations-
vinster som ofta omnämnts inte kommer från 
driften av Carema Cares verksamhet – eller 
från de allmännas medel – utan från realisa-
tionsvinster på aktier. En förutsättning för att 
en person skulle kunna göra dessa realisa-
tionsvinster är att den enskilde investerat 
egna pengar i verksamheten. Det handlar 
alltså om utfall från privata investeringar och 
inte löneutbetalningar eller bonusar.
KENT ASP, professor i journalistik:
– För mig är det helt naturligt att 
ett företag som handskas med all-
männa medel får vara beredda på 
en granskning. Det är förstås sär-
skilt angeläget. Det tillhör ju verk-
ligen det journalistiska uppdraget. 
JAN HELIN, chefredaktör Aftonbladet:
– Caremahistorien handlar väldigt 
mycket om hur privata riskbolag 
berikar sig på äldrevård. Då tycker 
jag det är relevant att granska vad 
de här bolagen och deras chefer 
får för ersättningar. Men jag tycker 
att vi har granskat både och. Det är sant att 
det finns en del i detta där vi granskat led-
ningarnas ersättningar, men vi har även gran-
skat äldrevården. Vi gjorde bland annat ett 
stort grävjobb som vidgade perspektiven och 
inte enbart koncentrerade sig på Carema.
THOMAS MATTSSON, chefredaktör Expressen:
– Det är klassisk kvällstidnings-
bevakning att även granska ett 
företags högsta chefer i ett 
sådant här fall. Vi anser att det är 
en rimlig fortsättning på bevak-
ningen.
FOTNOT: Dagens Nyheters Gunilla Herlitz har valt att inte kommen-
tera enskilda fall.

SANNINGEN OMSANNINGEN OMSANNINGEN OM
Undernäringen?Undernäringen?Undernäringen?

Den 1 december skriver Expressen, Afton-Den 1 december skriver Expressen, Afton-Den 1 december skriver Expressen, Afton-
bladet och DN att 90-åriga Anneli Möller dog bladet och DN att 90-åriga Anneli Möller dog bladet och DN att 90-åriga Anneli Möller dog 
av svält på Caremas äldreboende i Brålanda. av svält på Caremas äldreboende i Brålanda. av svält på Caremas äldreboende i Brålanda. 
Annelis son säger till Expressen: ”Ingen ska Annelis son säger till Expressen: ”Ingen ska Annelis son säger till Expressen: ”Ingen ska 
behöva vara med om det här”.behöva vara med om det här”.behöva vara med om det här”.

KERSTIN STÅLSKOG:
– Vi kan inte tvinga människor att äta. Att en 
person plötsligt slutar att äta kan bero på en 
mängd saker som dåliga tänder, medicinering 
eller på någon annan sjukdom. Vi upprättar 
alltid en omvårdnadsplan för nutrition 
(näringslära). Då försöker vi att tillsätta 
grädde eller till exempel näringspulver, men 
ibland vill inte den boende delta eller kanske 
till och med motarbetar insatserna. Då står vi 
maktlösa. Vi kan inte tvinga någon att äta. 
TOMMY CEDERHOLM, professor i klinisk 
nutrition vid Uppsala universitet:
– Utan att friskriva Carema i det 
enskilda fallet så är jag beredd att 
skriva under på deras förklaring. 
Åldrandet innebär en nedbryt-
ningsprocess och undernäring är 
relaterat till sjukdom och åld-
rande. Det som vi klassificerar som undernä-
ring är inte ovanligt inom äldrevården.
JAN HELIN, chefredaktör Aftonbladet:
– Annelis historia var viktig att 
belysa. Carema kan ha en poäng i 
att det borde framgått tydligare att 
undernäring är ett vanligt problem 
inom äldrevården. Men i så fall 
kan man konstatera att Carema 
inte lyckats lösa det. 
THOMAS MATTSSON, chefredaktör Expressen:
– Carema borde fått komma till 
tals. Det står tydligt i Expressen 
interna policy att vi ska ge alla 
parter möjlighet att komma till 
tals före publicering. Här klarade 
vi inte att följa den policyn.

Carema känner sig utsatta för ett mediedrev i      bevakningen av vanvården

Kerstin Stålskog, affärsområdes-
chef  för Caremas Äldrevård, 
anser att hon och hennes kolle-
ger utsatts för ett drev, men 

Gunilla Herlitz, chefredaktör för 
DN som varit nyhetsledande i 
bevakningen av Carema, håller 
inte med:

”Dagens 
Nyheters 
granskning av 
Carema har 
engagerat 
läsare i hela landet på ett exem-
pellöst sätt. Frågorna är svåra 
och många. Jag anser att det är 
viktigt att denna debatt fortsätter, 
men det handlar inte om att dis-
kutera detaljer kring vägning av 
blöjor eller huruvida undernä-
ring är detsamma som svält.” 
skriver hon i ett mejl till Expres-
sen.

– Ingen lyss-
nar på oss och 
mycket av kri-
tiken i medi-
erna rör sig 

om rena felaktigheter, säger Ker-
stin Stålskog. 

”Många hänger på”
Expressen har granskat 

medie bevakningen på punkt 
efter punkt. Men om Carema 
utsatts för ett drev eller inte 
råder det delade meningar om. 
En av dem som håller med 

Carema är kommunikationskon-
sulten Staffan Dopping: 

– Drev leder sällan till allsidig 
rapportering. Många hänger på 
och litar på researchen som det 
första mediet gjort, man utgår 
från att det första mediet har rätt 
säger han. 

TV4:s politiske reporter 
Anders Pihlblad har själv stått 
mitt i ett drev och skrivit en bok 
personer som utsatts för drev:

– I den allmänna upphets-
ningen under en skandal riskerar 
bevakningen av makthavare att

De har anklagats för att svälta åldringar, väga kissblöjor 
och tvinga gamla människor att sova på golvet.

Men vårdbolaget Carema Care – som började granskas 
för två och en halv månad sedan i DN – anser att en stor 
del av kritiken är direkt felaktig.

Expressen har granskat bevakningen.
– De sakförhållanden som vi har redogjort för i en rad 

artiklar kring Caremas äldreboende har stöd från ett stort 
antal anställda, anhöriga och experter, säger Gunilla Her-
litz, chefredaktör för Dagens Nyheter.

 MGamla människor vanvårdas, svälter och dör i onödan. 
Avslöjandena om bland annat Carema har duggat tätt, och granskningen har varit relevant.

 MMen stämmer allt som rapporteras under ett ”drev”?
 MExpressen har granskat de senaste månadernas avslöjanden om Carema – punkt för punkt.
 MHär ger Kerstin Stålskog, äldrevårdschef för entreprenad på Carema, sin syn på de olika punkterna – och får svar.

DET ANDRA
PERSPEKTIVET?
I dag: Carema-affären

MGamla människor vanvårdas, svälter och dör i onödan. 
Avslöjandena om bland annat Carema har duggat tätt, och granskningen har varit relevant.

Sanningen om skandalerna?

 6 NOVEMBER 
m  SVT avslöjar att 
Carema drivs av riskkapi-
talister som pressar 
anställda för att nå max-
imal vinst. Hundratals mel-
lanchefer har fått bonus.

 7 NOVEMBER  
m Jannis Avramidis lar-
made efter att hans pappa 
tappat tio kilo på fyra 
månader på Caremabo-
endet Trollängen i Stock-
holm, skriver Expressen.  

 9 NOVEMBER 
m DN avslöjar att 
Caremas ägare ökade sin 
nettovinst mellan fyra och 
fem gånger på tre år.

 10 NOVEMBER 
m Expressen avslöjar att 
Carema efter den mas-
siva kritiken slopar samt-
liga bonusar i ett försök 
att återupprätta förtro-
endet.

 11 NOVEMBER 
m DN avslöjar att de 
anställda på Caremas 
äldreboenden inte får 
byta de gamlas blöjor 
förrän de är helt fulla med 
kiss.

 12 NOVEMBER  
m Carema Care ägnar sig 
åt massiv skatteplanering, 
som årligen ska ge en 
skattevinst för ägarna på 
totalt 140 miljoner kronor, 
avslöjar Dagens Industri.

 13 NOVEMBER 
m En döende patient på 
ett Caremaboende i Falun 
sattes framför tv:n – i 
stället för att personal 
vakade över honom de 
sista timmarna, skriver DN.Ur ”Dokument inifrån” i SVT. Inkontinensskydd.

Aftonbladet 1 december. 

Caremas blogg med DN:s avslöjande. 

Dagens Nyheter 22 december.

Expressen 7 november.


