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Recensioner

Bengt Larsson:
Bankkrisen, medierna och politiken: offentliga tolk-
ningar och reaktioner på 90-talets bankkris.
Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, 2001, 280 s.,
Göteborg Studies in Sociology No 3 (doktorsavhandling)

Ämnet för avhandlingen, skriver Bengt Larsson, är
relationen mellan det ekonomiska systemet och
samhället i övrigt och den kan därför sägas placera
in sig i den klassiska sociologiska traditionen. Den
är samtidigt kultursociologisk och diskursanalytisk,
med en inriktning som vuxit sig stark vid göteborgs-
sociologen under det senaste decenniet. I fokus står
1990-talets bankkris och hur den verkade i samhäl-
let och i politiken. För det första ställs frågor om
hur “krisen” definierades. Hur uttolkades den i of-
fentligheten? Hur inramades problembilder, orsa-
ker, åtgärder utifrån skilda teoretiska och politiska
perspektiv? För det andra gäller det reaktioner och
styrningsförsök. Vilka var reaktionerna inom olika
offentligheter och institutioner och hur försökte
samhället och olika grupperingar styra ekonomin
och kreditmarknaden med opinionsmässiga, poli-
tiskt-administrativa och rättsliga medel? Dessa
övergripande frågor svarar mot avhandlingens två
huvuddelar. Bland inspirationskällorna återfinns
några av vår tids mest uppburna samhällsteoretiker.
Materialet består av en stor mängd tidningstexter,
mest ledare och debattmaterial, men också av utred-
ningsmaterial, riksdagstryck, enkäter och sekundär-
data.

Kreditförlusterna under 90-talet första år fram-
kallade en omfattande debatt med många konkurre-
rande förslag om vari problemen egentligen bestod,
om de var ekonomiska eller politiska, moraliska el-
ler rättsliga. Den mediala offentligheten fylldes
med “information, argumentation och offentligt
klander”. Författaren framhåller att politik mycket
handlar om problemformulering, definitionskamp

och kontroll över dagordningar för det offentliga
samtalet. Allt detta utspelar sig på olika, mer eller
mindre offentliga, arenor, inte minst i nyhets-
medierna, arenor till vilka olika grupper har olika
grader av tillträde.

När det gäller mediernas roll i offentligheten ut-
går författaren från den konventionella men inte
oomstridda distinktionen mellan medierna som are-
nor och som aktörer av egen kraft med en självstän-
dig “beskrivningsmakt”. Utifrån aktörsperspektivet
blir det intressant att se vilka relationer medie-
systemet har till andra system eller institutioner i
samhället. Författaren urskiljer tre sådana. För det
första har medierna effekter på politiken och den
allmänna opinionen. För det andra har de en kom-
plicerad relation till ekonomin, t ex i form av en
“ekonomisering” av samhällsrapporteringen, i takt
med den ekonomiska expertisens stärkta position –
i sin tur kopplad till nyliberala politiska tendenser.
För det tredje konstateras att medierna också har
relationer till samhällets rättssystem och myndig-
heter, som t ex när de agerar dömande instans i
olika affärer, skandaler och härvor. De var många
under bankkrisen.

Tre teoretiska perspektiv på politik och styrning
presenteras, teorier som Larsson funnit vara de
mest användbara för avhandlingens första del, till
att börja med. Det rör sig om Jürgen Habermas,
Pierre Bourdieu och Michel Foucault, som hur olika
vi än brukar uppfatta dem bl a har det det gemen-
samt att de kan hjälpa till att klargöra dels vad olika
grupper i samhället har för möjligheter till proble-
matisering och styrning, dels hur problematisering
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kan omvandlas till styrning. Det de också har
gemensamt är betonandet av politikens diskursiva
karaktär.

Habermas bidrar med det rationella eller förnuf-
tiga samtalets, det politiska problemformulerandets
strukturella villkor, under de ständigt närvarande
hoten från snäva statsintressen, expertsystem och
kommersialism. Var kan grundläggande moraliska
frågor utgående från livsvärldens förhållanden och
erfarenheter diskuteras? Detta ser författaren som
ett “underifrånperspektiv”. Från Bourdieu hämtas
ett fokus på de institutionella eliternas dominans
över det politiska fältet och de maktinstrument de
förfogar över – eliter som ser sig som represente-
rande ett allmänt samhällsintresse. Denna “ovan-
ifrånstyrning” kräver naturligtvis legitimitet och
den är utsatt för ständiga hot i offentligheten.
Foucaults studier av maktens (mikro)tekniker an-
lägger varken ett ovanifrån- eller underifrån-
perspektiv. Makten är decentrerad och utövas över-
allt där kunskaper produceras och används. Därför
blir också “politik” något som är knutet också till
den vetenskapliga världen med dess problem-
formuleringstekniker. Det som måste studeras är
därför de diskurser som skapar bestämda kunskaps-
objekt.

I ett samtidshistoriskt kapitel täcker författaren
efterkrigstiden fram till den finansbolagskris som
utlöstes hösten 1990. Vi träffar på en rad politiker,
myndighetspersoner, experter, ekonomer, journalis-
ter, bankdirektörer, organisationsföreträdare och
andra, vid tiden verksamma inom regering, riksdag,
myndigheter, institutioner och organisationer. Det
är en historieskrivning som sedan förs fram till den
ekonomiska återhämtningen kring 1995.

På ledarsidorna hade styrkorna formerats så att
borgerliga skribenter stödde den borgerliga reger-
ingen samtidigt som man av ideologiska skäl måste
vara kritisk mot statligt ägande. Vänsterskribenter
krävde både statliga och privata huvuden på fat.
Från de anklagades sida talade man om “missrik-
tade mediala syndabockskampanjer”. I DN och SvD
tonades problemen ner och man var mest bekymrad
över förtroendet för kreditmarknadens aktörer och
för de marknadsliberala doktrinernas överlevnads-
förmåga.

Fyra teman utkristalliserade sig i debatten om
hur krisen skulle tolkas: var det en kris eller inte,
vad hade orsakat den, vilka drabbades, ev. orättvist
och hur skulle krisen åtgärdas. “Ifråga om krisens
existens var det journalister och drabbade som lyfte
fram kristendenser”, banker och myndigheter
tonade ner allt. Aktörernas positioner kunde ofta
förutsägas efter den politiska eller institutionella

hemvisten. Både politiker och ekonomer stod som
grupper på båda sidor om flera konfliktlinjer.

Det här var mycket en elitdebatt, säger Larsson,
och konstaterar att det intrycket till stor del följer
av själva materialurvalet. De deltagande är olika
slags företrädare och ansvariga och de är experter
och forskare – som alla utifrån sina intressen ut-
vecklar olika strategier. Här finns en skillnad mel-
lan experter knutna till privata eller offentliga
inrättningar å ena sidan, och å den andra “fristå-
ende” ekonomer. Den institutionella hemvisten tar
sig bl a uttryck i att man positionerar sig i förhål-
lande till andra inom samma fält, politiker gentemot
andra politiker, ekonomer i förhållande till andra
ekonomer. För nyhetsjournalister innebär den
massmediala hemvisten att man till följd av medie-
logiken ser krisen mer som en tillgång än som ett
problem.

Från William Gamson hämtar författaren be-
greppet “resonans”. För att få genomslag i offent-
ligheten måste tankar ha en klangbotten i redan eta-
blerade diskurser. Det kan vara “ekonomisk teori”
eller “nyliberal politisk praktik”, men också poli-
tisk-ekonomisk kristeori och sociologisk anomi-
teori. I tre kapitel gör Larsson en grundlig genom-
gång av problemkonstruktioner, orsaksförklaringar
och åtgärdsförslag, avslutningsvis schematiserade i
en renodlad rekonstruktion av fem olika tolknings-
paket. Här ingår metaforer, slagord och andra sym-
boliska anordningar. De övergripande tolknings-
paket som resonerar med större kulturella teman
vinner lättare anklang i offentligheten. De fem iden-
tifierade tolkningspaketen ges beteckningarna ned-
toning, försvar, rättvisa/moral, effektivitet och
funktion.

Vad resonerar då dessa tolkningspaket med?
Larsson skiljer mellan “subjektivt etablerade
föreställningar” (‘Weltanschauungen’) och “objek-
tivt etablerade teoretisk-praktiska perspektiv och
diskurser” (‘cultural themes’) och fokuserar på de
senare: “Frågan är i relation till vilka etablerade
ekonomisk-politiska och mer allmänna kulturella
teman som de olika tolkningspaketen kunde framstå
som rimliga och självklara?” (s.129). Nedtonings-
paketet anslöt till idén om ett reningsbad och
försvarspaketets starkaste resonans var i synda-
bocksmotivet. Rättvise- och moralpaketet fann re-
sonans i traditionell socialdemokratisk politik och
den politiska ekonomins kritik av borgerliga och
ekonomiska marknadsliberala harmoniteorier.
Effektivitets- och funktionspaketen resonerade med
neoklassisk ekonomisk teori (fria marknader som
självreglerande jämviktssystem) respektive politisk
nyliberalism.
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Reaktionerna på krisen och försöken till styr-
ning ses i termer av relationer mellan olika del-
system. Utgångspunkten är en renodling av
Habermas’ uppdelning mellan offentlig och privat
sfär å ena sidan och de politiska och ekonomiska
systemen å den andra. Stiliseringen (se fig. sid.
134) utesluter avsiktligt olika “motcykler”, som po-
litisk styrning av opinionsbildningen, ekonomisk
styrning av konsumtionsstrategierna och förvalt-
ningsstyrning av politiken. En annan avgränsning
som görs är att medierna inte finns med explicit i
modellen, vilket gör att deras roll som självständiga
aktörer mer eller mindre definieras bort – trots kon-
staterandet att påtryckningskampanjer givetvis kan
initieras i medierna och att de också kan ha försorg
om styrning via kunskap och information.

Förtroende, legitimitet och risker, förväntningar
och reaktioner är grundläggande för hur ekonomin
fungerar. Ekonomiska “realiteter” är inbäddade i
andra, sociala, kulturella och kommunikativa kon-
texter. Systemvärldens ekonomiska, respektive po-
litisk-administrativa sfärer, tenderar att utdifferen-
tieras ur livsvärlden. En huvudfråga för fortsätt-
ningen blir i vad mån livsvärldens förhållanden och
erfarenheter kan göra sig gällande i system-
världarna och under vilka förutsättningar. För
Habermas skulle detta vara möjligt just i krissitua-
tioner.

Allmänhetens, medborgarnas, reaktioner på kri-
sen studeras i två olika material: dels befintliga
opinionsmätningar, dels i “folkliga” reaktioner så-
som de organiserade i TV -debatter, insändarsidor
m.m. Bankkundernas reaktioner undersöks dels ge-
nom klagoärenden till olika inrättningar, dels ge-
nom organiseringen av bankkonsumenter.

När det gäller opinionsmätningarna så används
SOM-undersökningarnas mätningar av förtroendet
för bankerna. De visar på ett kraftigt sjunkande för-
troende hos det svenska folket från 1990. Under
1992 och 1993 låg förtroendet på en bottennivå, för
att sedan stiga något och parkera sig på en ganska
låg nivå så långt de redovisade mätningarna sträck-
er sig. Larssons tolkning är att svängningarna min-
dre speglar kundernas egna erfarenheter än gene-
rella opinionssvängningar och ett allmänt “kris-
medvetande” med ursprung i “medias uppmärksam-
het på kreditförluster, räntegap, fallskärmar, bank-
stöd, spekulation osv” (sid.152). Flera omständig-
heter ger stöd för den tolkningen, men vad mäter
egentligen dessa förtroendemått och vilka är orsa-
kerna till svängningarna? Det är inte särskilt lång-
sökt att tro att tro att just kampanjer och TV-debat-
ter, med omgivande kvällstidningsuppmärksamhet,
hade opinionseffekter. Man borde därför ha tillskri-

vit denna “populära” och mycket kritiska diskurs en
betydelse, inte bara som ett mått på allmänhetens
reaktion på krisen, utan också för själva konstruk-
tionen av krisen. Författaren skriver själv: “Att
bankkrisen också problematiserades på helt andra
arenor kan här illustreras (med rocktexter)” (s.
154). Varför behandlas de då inte i samband med
problembilder, orsaksförklaringar och åtgärdskrav,
vilka genom avhandlingens uppläggning kommit att
framställas som rena elitangelägenheter? Eliten
konstruerar krisen och allmänheten reagerar på
dess konstruktioner. Är det inte också så att eliterna
reagerar, t ex genom att panikslås, bland annat på
grund av vad TV och kvällspressen ställer till för
dem? Genom det sätt varpå avhandlingsarbetet or-
ganiserades kom det här spelet att, i stort, undan-
dras sökljuset. Niklas Luhmann, vars system-
teoretiska tänkande annars varit en viktig inspira-
tionskälla för Larsson, reflekterade kring detta spel
i sin sista bok: “..there are clear couplings between
the media system and the political system. (..) News
reports in the media usually demand a response
within the political system, and this response gene-
rally reappears in the media as commentary.”
(Luhmann 1996/2000, s. 67).

De politiska reaktionerna undersöks genom att
se på hur partierna positionerade sig när det gällde
åtgärderna och vilka förslag som de politiskt till-
satta utredningarna kom med. Partiernas stånd-
punkter studeras i utskottsbetänkanden och reserva-
tioner under tiden 1991-2000, först under borgerlig,
sedan socialdemokratisk regering. Konfliktlinjerna
gick igen. De borgerliga förespråkade privatisering
och konkurrens, vänster- och miljöpartister före-
språkade statlig styrning och statligt ägande.
Socialdemokraterna var splittrade eller intog
mellanpositioner. “Sammanfattningsvis gick såle-
des många av linjerna från de tolkningspaket och
konfliktlinjer som fanns i den offentliga debatten
igen i riksdagen” (s. 193f).

Utredningar inleddes om rutiner i kredit-
handläggningen och om eventuell brottslighet. Vad
ledde då detta till? Av totalt 250 anmälda kredit-
engagemang ledde 8 till åtal. Det var många om-
ständigheter som gjorde att det var svårt att driva de
här fallen. Banksekretessen var en. En annan var
svårigheterna att fastställa uppsåt.

Det offentliga utredningsväsendet ägnas ett sär-
skilt avsnitt. Här bryts allmänhetens och politikens
uppfattningar mot “experternas”. Här möter de
normativt grundade argumenten den fakta-
underbyggda sakkunskapen. Den borgerliga reger-
ingen tillsatte Bankkriskommittén, som skulle ar-
beta fram ett mer funktionsdugligt system grundat
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på erfarenhet och förnuft. Det blev inget slutbetän-
kande på grund av inre motsättningar. När social-
demokraterna kom tillbaks tillsatte de Bank-
lagskommittén. Den skulle bl a se till vilken an-
passning till EU som krävdes. Detta var 1995 när
Sverige just blivit medlem. I kommitténs arbete be-
tonades “systemfunktionalitet” och “effektivitet”,
mer än konsumentskydd.

Tyngdpunkten kom därmed att förskjutas i
regleringsansatserna. Kraven gick åt olika håll,
men tendensen gick i riktning från marknadsin-
tervenerande mot marknadskonstituerande regler
och från normerande (detaljreglerande) till effekti-
viserande (systemreglerande) styrning. Med detta
facit och det rika materialet i övrigt som utgångs-
punkt kunde författaren nog ha fört en mer långtgå-
ende diskussion om ekonomi och samhälle, medier,
makt och politik mot seklets slut. Här hade det
också varit på sin plats att vid sidan av Habermas
och Luhmann även låta Bourdieu och Foucault delta
i den diskussionen. En diskussion som också gärna
kunde ha givit en mer fokuserad belysning av olika
expertgrupperingars roll i politik, förvaltning och
medier under den aktuella perioden.

Dessa rescensentreflektioner till trots måste det
konstateras att Bengt Larsson åstadkommit en syn-
nerligen välgjord avhandling, med en väl avvägd
balans mellan teoretiska och empiriska avsnitt (och
med undersökningsteknikaliteter förpassade till en
bilaga). Den förtjänar att uppmärksammas även ut-
anför den sociologiska världen, då den utsätter ak-
tuella samtidsfrågor för en grundlig teoretisk re-
flektion och empirisk belysning
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