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Stat, marknad, kris
Nyhetsjournalistik om ekonomi under 1990-tal och 1930-tal

BO MÅRTENSON & HÅKAN LINDHOFF

Under 1990-talet har i Sverige den statsfinansiella
krisen, med åtföljande nedskärningar i välfärds-
ekonomin, liksom inträdet i EU, inneburit nya fält
och uppgifter för den traditionella nyhetsjournalis-
tiken. Anpassningen till en alltmer internationa-
liserad ekonomi har också medfört en kraftigt ex-
panderande specialiserad ekonomisk journalistik.
Ekonomins utvecklingsfas kännetecknas av globa-
lisering och finanskapitalets växande roll, där det
symboliska i vid mening tycks få allt större bety-
delse, och därmed blir också mediernas beskriv-
ningar och konstruktioner av ekonomiska förhål-
landen alltmer centrala. De har återverkningar på
demokratin men också på ekonomin själv.1

Hur ska vi beskriva och tolka den ekonomiska
journalistikens roll och konsekvenser för relationer
mellan politik, ekonomi och kultur? Detta all-
männa problemområde och perspektiv är utgångs-
punkten för ett pågående forskningsprojekt vid
JMK, Journalistik om ekonomi 1970-96 (Nowak,
Lindhoff & Mårtenson, 1996)2. I denna artikel pre-
senterar vi översiktligt projektets frågeställningar,
metoder, empiriska strategier och hittills uppnådda
resultat.3 Forskningsansatsen är i huvudsak beskri-
vande och kartläggande, men en övergripande am-
bition är att generera resultat om den ekonomiska
journalistikens bidrag till och konsekvenser för en
”allmänkunskap” (public knowledge) om ekonomi.
Projektet ansluter därmed till problem kring medi-
ernas roll för offentlighet, demokrati och medbor-
garskap.4 Nyhetsjournalistikens relation till det po-
litiska systemet har en stark och självklar ställning
i medieforskningen, medan den ekonomisk-poli-
tiska eller rent ekonomiska journalistikens roll för
en ekonomisk offentlighet ägnats betydligt mindre
uppmärksamhet.5

Framställningen här är disponerad i fyra av-
snitt. Inledningsvis diskuterar vi projektets teore-
tiska utgångspunkter, och de (som vi ser det) rele-
vanta frågeställningarna för studiet av ekonomisk
journalistik. Därefter redovisar vi några huvudre-
sultat och iakttagelser från två hittills genomförda
undersökningar, dels en studie av budgetnyheter i
tre svenska TV-kanalers nyhetsprogram under åren
1994, 1995 och 1996 (Bo Mårtenson), dels en stu-
die av journalistiken i Dagens Nyheter och Expres-
sen kring den ekonomiska krisen under 1990-talet
(Håkan Lindhoff). Ambitionen i dessa bägge stu-
dier är framförallt att bestämma nyhetsinslagens
”diskursiva karaktär”. I det syftet utgår vi från ett
allmänt perspektiv på nyhetsjournalistik som
institutionaliserade diskurser. Genomgående skil-
jer vi analytiskt en tematisk eller innehållslig di-
mension från en retorisk hos nyhetsjournalistiken
om ekonomi (jfr t ex tematiska och scematiska ni-
våer hos van Dijk, 1988). Begreppet ”nyhets-
konstruktion” av ekonomin används på ett liknande
sätt för att peka på ett allmänt perspektiv som
innebär att vi betonar journalistik inte som en
speglande verksamhet, utan som en symboliskt re-
konstruerande.

Resultat och iakttagelser från dessa studier kon-
trasteras sedan mot en översiktlig historisk kontext
av ekonominyheter, undersökta i tre stockholms-
tidningar under 1930-talet. Den valda tidsperioden
innebär ett avgörande skede av begynnande
välfärdsekonomiskt synsätt i svensk ekonomisk
politik, och kan ställas mot Mike Emmisons iaktta-
gelser av hur begreppet ”ekonomin” etablerades i
mediediskursen under 1930-talet i brittisk press
(Emmison, 1983). Hittills har de historiska studi-
erna i projektet koncentrerats på nyhets- och
debattjournalistiken kring den svenska statsbudge-
ten varje år under perioden 1929-1939 (Hansson,
1997).6
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Utifrån en grov jämförelse mellan 1990-tal och
1930-tal formuleras till sist några preliminära slut-
satser om den ekonomiska nyhetsjournalistiken. I
fokus för projektets fortsatta studier står framför
allt 1970- och 1980-talets ekonomijournalistik, ge-
nom delstudier av urval av budgetnyheter och kris-
journalistik.

Frågeställningar och utgångspunkter
Den allmänna målsättningen är att beskriva och
problematisera nyhetsjournalistikens konstruktio-
ner av ekonomin. Frågor om den journalistiska
”versionen” av samhällets ekonomi i förhållande
till verklighetens ekonomi eller till vetenskapliga
ekonomiska diskurser, ställs alltså inte explicit.
Det betyder inte att de är ovidkommande, utan
innebär snarare att betoningen ligger på en kart-
läggning av den interna strukturen hos den journa-
listiska diskursen om ekonomi.

Det övergripande syftet ansluter till forskning
om nyhetsförmedling i allmänhet, i press och i TV;
mer precist till frågor om definitioner av ”journa-
listik” och ”nyheter”, och därmed till iakttagelser
om genrer och genreuppluckring (se bl a Gripsrud,
1989; Höijer, 1995; Nichols, 1994). Huvudfrågan
gäller den ekonomiska journalistikens konventio-
ner och dess konsekvenser för formerandet av en
medborgerlig allmänkunskap om ekonomi. En hel
del inspiration har utvecklats i projektets inle-
dande fas genom ett nära samarbete med Liverpool
Public Communications Group vid University of
Liverpool som bedrivit ett liknande projekt under
1995-96.7

Motivet för att studera ekonomisk journalistik
grundar vi i iakttagelser av vissa specifika drag hos
”ekonomin” som samhällsfråga (public issue) och
som objekt för mediernas rapportering, jämfört
med andra samhällsfrågor.8 Annorlunda uttryckt:
ekonomiska händelser och förlopp uppvisar speci-
ella karakteristika som har tydliga implikationer
för deras journalistiska behandling. Dessa iaktta-
gelser utgör basen för den empiriska strategin och
de modeller för analys vi tillämpar.

a) Ekonomiseringen. Att den ekonomiska agendan
växer sedan tio-femton år är en empirisk iaktta-
gelse och utgångspunkt, och utgör samtidigt ett
starkt motiv för forskning om ekonomijourna-
listik (se Hvitfelt & Malmström, 1990; Lind-
hoff & Mårtenson, 1996a och b). Vi skiljer på
två innebörder eller nivåer av denna process. Å
ena sidan det man kan kalla real ekonomise-
ring, i betydelsen att ekonomiska frågor alltmer
tenderar att dominera över politiska frågor, och

ekonomisk-politiska frågor över andra politiska
frågor. Generellt uttryckt gäller den ett
definierande av samhället i ekonomiska termer.
Å andra sidan kan vi iaktta en medial ekonomi-
sering, i den meningen att ekonomin också bli-
vit mer dominerande i nyhetsjournalistiken, och
att den breder ut sig i andra mediala och journa-
listiska genrer. En pågående genreuppluckring
innebär samtidigt en potentiell konflikt mellan
innehåll och former, mellan en relativt likriktad
och dominerande ekonomisk diskurs och ett
utsuddande av gränser mellan nyheter och an-
dra mediegenrer (uttryckt bl a som en ”blurring
of boundaries”, se Nichols, 1994). Frågor om
homogenisering eller variation i medie-
konstruktionerna av ekonomiska händelser och
processer ställs här på sin spets.

b) Ekonomin som system. Den systemiska karaktä-
ren hos ekonomiska händelser och processer är
ett grundläggande kännetecken (se bl a Emmi-
son, 1983; Corner, 1995a; Plaschke, 1994). Vi
kan se systemets element, komponenter eller
indikatorer på mikro- respektive makronivå, t
ex vinstnivåer i enskilda företag, inflationstakt
eller tillväxt, men också att de enskilda indika-
torerna förhåller sig på ett bestämt sätt till eko-
nomins helhet. I ekonomisk teori innebär detta
ett urval, en selektion, och en bestämd hierarki
av element/indikatorer. Implikationen för den
ekonomiska nyhetsjournalistiken är att rapport-
erandet om ekonomin alltid innebär ett (sekun-
därt) urval av indikatorer, samt därmed en im-
plicit eller explicit karaktär av förståelse av (el-
ler antagande om) relationerna mellan de valda
indikatorerna. Förhållandet mellan inflation
och arbetslöshet eller mellan marknadsräntor
och börskurser kan tjäna som exempel. Myntets
andra sida är givetvis att den ekonomiska
nyhetsjournalistiken alltid också väljer bort el-
ler värderar ned vissa indikatorer, t ex arbets-
löshet till förmån för inflation och budgetun-
derskott under tidigt 90-tal i Sverige.

c) Ekonomin som totalitet. I ekonomiska termer
utgör BNP ett mått på samhällets aggregerade
produktion, dess tillväxt och potential. Men ut-
trycket ”ekonomin” innebär också en reifika-
tion av denna helhet, och förbinds med egen-
skaper av främst aktivitet eller passivitet (se
Emmison, 1983; Rae & Drury, 1993). Både rent
ekonomiska och kulturella konnotationer av
”ekonomin” är relevanta för att förstå hur den
kommuniceras, hur ekonomiska händelser rap-
porteras av nyhetsjournalistiken och hur den tas
emot av publiken. De tillskrivna egenskaperna
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hos ekonomiska krafter och förlopp har inte
minst att göra med ekonomins förhållande till
det politiska systemet och till en medborgerlig
offentlighet. De anknyter också till tankar om
”ekonomiska kulturer”, mer specifikt om natio-
nella ekonomiska kulturer, dvs till frågor om
vilka ekonomiska åtgärder som är politiskt eller
kulturellt möjliga i olika samhällen eller vid
olika tidpunkter (se bl a Plaschke, 1994; Clegg
& Redding, 1990).

d) Ekonomin som symboler. Materiell ekonomi är
alltid symbolisk i en viss mening. Ändå kan
man hävda att den ekonomiska sfären blir allt-
mer symbolisk. Förklaringen ligger i tillväxten
och internationaliseringen av de finansiella
marknaderna, som bl a kan förklaras av privati-
sering och avreglering i stor skala av tidigare
offentligt och politiskt styrda ekonomiska flö-
den. En ytterligare kraft utgör marknadiser-
ingen av symboliska värden, t ex rättigheter, li-
censer och format, inte minst de som gäller
mediernas produktion. En tredje faktor är infor-
mationsteknologins utveckling (datorisering,
satellitisering, mobiltelefonin, e-post, internet
etc) som möjliggör snabbare och växande elek-
tronisk handel, hittills framför allt inom den fi-
nansiella sektorn. Generellt medför dessa pro-
cesser en kraftigt ökad efterfrågan på marknad-
sinformation, och på information om för-
ändringar överhuvudtaget. Förväntningar, prog-
noser och t o m stämningar och känslor blir allt
viktigare, liksom en inriktning mot framtiden
på bekostnad av nuet. Detta symboliska avance-
mang har betydelsefulla, ehuru svårbedömda
konsekvenser både för ekonomins funktioner
och för den ekonomiska nyhetsjournalistiken.

e) Ekonomi och kunskap. Systemisk eller ”tek-
nisk” förståelse är sannolikt viktigare och spe-
lar en större roll för ekonomiska frågor än när
det gäller de flesta andra journalistiska nyhets-
områden. Begriplighetsaspekter är m a o cen-
trala för receptionen av ekonomiska nyheter (se
bla Höijer, 1989; Corner, 1991). Detta gäller
framförallt synkront – att förklara eller förstå
ekonomin som system. Diakront framträder
emellertid ekonomiska processer ofta som rela-
tivt enkla och otvetydiga. Detta utgör en ”lös-
ning” av det komplexitetsdilemma som såväl de
ekonomiska teoretikerna som marknadsaktöre-
rna och ekonomijournalisterna, liksom publi-
ken, står inför, och innebär ett starkt reduce-
rande av antalet komponenter i systemet och
etablerandet av fasta eller antagna kausala rela-
tioner mellan dem. I ekonomisk teori innebär

detta nödvändigtvis att tillämpa förenklande
modeller, men på marknaden och i mer vardag-
liga diskurser om ekonomi reduceras de ofta till
oproblematiska schabloner, såsom relationen
mellan ett par variabler och deras utvecklings-
förlopp, historiskt och förväntat.

Intressant här är de uppenbara implikationerna för
den ekonomiska eller ekonomisk-politiska journa-
listiken: ekonomiska händelser förmedlas mot en
bakgrund av relativt enkla och tydliga ”narrativ”
om nationens ekonomi vilka utgör en fond för de
enskilda ekonomiska nyhetsinslagen (se bl a Cor-
ner, 1995a). Denna bakomliggande narrativa kon-
text bestämmer också mycket av nyhetsvärdet hos
enskilda ekonomiska händelser. Ett synsätt är att
ekonomiska nyheter innebär ett möte eller en kon-
flikt mellan expertkunskap och ”common sense”,
som lämnar ett icke obetydligt mellanliggande fält
av ”icke-kunskap” (non-knowledge) öppet för my-
tologiska tolkningar. Tankegången är Silverstones
(1981, 1988) och gäller TV i allmänhet, men tycks
ha en särskild relevans för ekonomisk journalistik.

Sammanfattningsvis: dessa karakteristiska och
specifika drag hos ”ekonomin” som fält för nyhets-
journalistik fungerar som utgångspunkt och refe-
rensram för de empiriska studierna av den ekono-
miska nyhetsjournalistikens bidrag till en medbor-
gerlig allmänkunskap om ekonomi. Några huvud-
resultat från två hittills genomförda delstudier re-
dovisas kortfattat här.

Budgetnyheter i TV 1994-96

Bo Mårtenson

Den ena delstudiens fokus är den årliga presenta-
tionen av statsbudgeten9 och hur denna rapporteras
i TV:s nyhetssändningar. Valet av budgetpresenta-
tionen som undersökningsobjekt och exempel på
hur ”ekonomin” framställs i den ekonomiska jour-
nalistiken är strategiskt. Nyhetshändelsen är åter-
kommande, dvs den är känd i förväg, och är därför
journalistiskt planerad. Det betyder att den lämnar
minimalt utrymme för det godtyckliga eller ovid-
kommande i journalistiken och i stället represente-
rar det mest medvetna eller konventionella. Dess-
utom är budgetpresentationen en tillräckligt hel-
täckande ekonomisk händelse, i den meningen att
den förutsätter eller implicerar en helhetssyn på
landets ekonomi. Dessa faktorer gör journalistiken
kring statsbudgeten särskilt lämpad för systema-
tiska studier av den ekonomiska journalistikens
konstruktioner, liksom för historiska jämförelser.
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I delstudien visas hur regeringens presentation
av den svenska statsbudgeten rapporteras och för-
medlas i tre svenska TV-kanaler (Aktuellt i TV1,
Rapport i TV2 och Nyheterna i TV4). Tre succes-
siva statsbudgetar, 1994-96, har studerats. Sex as-
pekter eller nivåer av den journalistiska rapporte-
ringen valdes ut för analys.10

Ekonomin 1994-96 i diakront perspektiv
Hur den svenska ekonomin och den ekonomisk-po-
litiska processen utvecklats under perioden, är en
grundläggande aspekt. En översiktlig beskrivning
av den ekonomiska nyhetsjournalistikens ”version”
av utvecklingen, genom tre års budgetnyheter ger
en bild av den narrativa kontext, i vilken de en-
skilda nyhetsinslagen värderas och konstrueras.
Man kan tala om denna som en mediernas kontinu-
erliga ”berättelse” eller ”story” om svensk eko-
nomi i mitten av nittiotalet (jfr Corner, 1995a;
LPCG, 1997; om den brittiska ekonomin under
motsvarande period).

Beskrivningen har framför allt kopplats till
iakttagelserna om den synkrona kontra den dia-
krona ekonomin och visar en journalistisk bild av
en allt mindre sammanhållen och homogen sam-
hällsekonomi under perioden. Optimismen beträf-
fande statsfinanserna kontrasteras t ex starkt mot
pessimismen gällande en permanent arbetslöshet
under periodens sista budgettillfälle. Nyhetsin-
slagen kring marknadsreaktioner och relationer till
EU bidrar till den splittrade bilden.

Ekonomin: tematiska fokus
För år 1996 studerades innehållsliga teman, aktö-
rer och dominerande journalistiska strategier i de
ekonomiska nyhetsinslagen under hela den vecka i
september som inbegrep budgetpresentationen.
Det har inte varit fråga om en typisk nyhetsvecka,
utan snarare ett medvetet val av en signifikant pe-
riod, som gav ett extra stort utrymme åt nyheter
kring ekonomi och politik.11 37 av totalt 152 längre
nyhetsinslag under veckan behandlade statsbudge-
ten direkt eller indirekt.

Tematiskt kunde sju tillräckligt avgränsade dis-
kursiva fält eller områden identifieras. Varje
budgetrelaterat nyhetsinslag kunde således hänfö-
ras till (dvs var innehållsligt vinklat mot) något av
följande tematiska områden. Kvantitativt kunde
områdena rangordnas sålunda:

(i) Välfärdsstaten, hot och möjliga försvar

(ii) Arbetslösheten, läge och prognos

(iii) Marknadens reaktioner

(iv) Budgeten tolkad i marknadsperspektiv

(v) Statsfinanserna, läge och prognos

(vi) Europa, budgetens konsekvenser av eller för
EU/EMU

(vii) Budgeten konfronterad med ekonomisk teori

De rangordnade tematiska områdena ger underlag
för tolkning av de ekonomiska nyheternas fördel-
ning längs dimensionen politik-ekonomi, alterna-
tivt stat-marknad (jfr Jensen, 1987). De budget-
relaterade ekonomihändelserna vinklades, eller
konstruerades oftare i ett politiskt, välfärdsekono-
miskt sammanhang (fält i och ii) än i ett marknads-
ekonomiskt (fält iii, iv, vi och vii). Statsbudgeten
rapporteras alltså fortfarande som ett övervägande
politiskt fenomen, trots att marknadsperspektiven i
den ekonomisk-politiska journalistiken ökat i bety-
delse under senare år. Intressant är också att identi-
fiera tyngdpunkter i budgetrapporteringen beträf-
fande en alternativ tematisk dimension. Utgångs-
punkten för denna är den dubbla karaktären hos re-
geringens budgetpresentation – den innehåller bå-
de de konkreta budgetförslagen och finansplanens
bedömningar och prognoser. En journalistisk kon-
centration på finansplanen innebär ett fokus på det
ekonomiska systemet snarare än på det politiska
och på framtiden snarare än på nutiden, och i en
viss mening på de symboliska aspekterna snarare
än de materiella. Ett utmärkande drag hos nyhets-
rapporteringen i de tre TV-kanalerna under själva
budgetdagen (den 20 september) är att finansplan-
ens framtidsorientering dominerar över den fak-
tiska budgetens förslag till utgiftsfördelning, och
att detta gäller oavsett vilket tematiskt område (i-
vii ovan) som behandlas.

Ekonomin: aktörer
Analysen av aktörer visade en tydlig dominans för
politiker och journalister. Medan politiska repre-
sentanter fanns bland huvudaktörerna i 16 av de 37
nyhetsinslagen, och journalister i 15, förekom
medborgare, ekonomiska experter och organisatio-
ner i betydligt mindre omfattning. Siffrorna illus-
trerar en ekonomijournalistik, och kanske en jour-
nalistik i allmänhet, som har blivit sluten och
självrefererande. Inslagen med journalister som
huvudaktörer var av två slag, och speglar två stra-
tegier för aktiv journalistik. Den första motsvarar
den välbekanta studiodialogformen med en journa-
list i rollen av expert, den andra en variant av
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”primary reporting” där initiativet ligger hos jour-
nalisten i ett aktivt val av ämne, källa och vinkling.
Denna sistnämnda kategori nyhetsreportage, som i
liten grad är händelsebaserad, framstår som en ut-
märkande och allt vanligare konstruktionsform i
populär ekonomisk journalistik.

Representationer: språkliga och visuella
De diskursivt signifikanta uttrycken i journalis-
tiken kring statsbudgeten gäller, dels språkligt ver-
bala konstruktioner av framtiden (t ex använd-
ningen av presens), dikotomier (såsom vinnare-
förlorare), metaforer (t ex plånbok, spargris,
svångrem) och eufemismer (såsom ”besparingar”
i st f ”nedskärningar”), dels visuella representatio-
ner. Ett generellt problem för journalistik i ett vi-
suellt medium gäller att bildmässigt representera
abstraktioner. Det är uppenbart att detta i speciellt
hög grad gäller ekonomisk journalistik, inte minst
med tanke på expansionen av de symboliska as-
pekterna av ekonomi, som marknadsförväntningar,
bedömningar och framtidsutsikter. Visualiseringar
av etablerade språkliga metaforer är en vanlig och
distinkt bildstrategi, men även genuina visuella
metaforer förekommer (t ex tillväxtoptimism bild-
satt som naturlyrik, och ekonomiska prognoser
som kristallkulor). En tredje form av representa-
tion är ekonomijournalistikens konventionella
siffergrafik och statistik. En utgångspunkt är att
den har två funktioner, dels en informativ, men
dels och i lika hög grad en ”metaspråklig”, genom
att signalera en viss typ av genre eller avkodning.

Konstruktioner av marknaden
”Marknaden” är sannolikt det mest betydelsefulla
enskilda fenomenet i svensk ekonomisk journalis-
tik under 1990-talet. Marknaden framträder, eller
konstrueras, i nyhetssändningarna på två sätt. Å
ena sidan som marknadens reaktioner på eller be-
tygsättning av ekonomisk-politiska åtgärder, å an-
dra sidan som ett dagligt rutininslag av grafik och
siffror (börskurser, valutor, marknadsräntor). Den
rutinmässiga finansiella informationen kan avläsas
också som en daglig måttstock på nationens eko-
nomiska tillstånd, och öppnar för en diskussion om
förändrade relationer mellan ekonomi och politik,
mellan marknad och stat.

En tydlig observation av budgetnyheterna under
den studerade veckan är att journalistiken är betyd-
ligt mindre aktiv och självständig gentemot mark-
naden än gentemot det politiska systemet. Det är
sällsynt med journalistiska bedömningar av
marknadsreaktioner och självständiga analyser av

rörelser eller händelser på marknaden förekommer
inte på samma sätt som av den politiska situatio-
nen.

Publikt tilltal
Nyhetsinslagen har slutligen också tolkats i per-
spektiv av olika journalistiska strategier för pu-
blikt tilltal (mode of audience address). Dessa
(som naturligtvis också i ett annat perspektiv kan
analyseras som journalistiska arbetsmetoder eller
nyhetskonventioner) implicerar en förväntad eller
föreställd publik och/eller en idé om nyhets-
journalistikens uppgift. Detta perspektiv tycks vä-
sentligt i en analys av svenska TV-nyheter (och
kanske svensk nyhetsjournalistik i stort). Avgö-
rande är dess public service-tradition. Två kontras-
terande sätt att adressera publiken är lätt urskilj-
bara i de ekonomiska och ekonomisk-politiska
nyhetsinslagen: å ena sidan journalisten som ”van-
lig medborgare”, som demonstrerar bristande sak-
kunskap och ställer den vanlige medborgarens frå-
gor; å andra sidan journalisten som ”expert”, som
tillhandahåller svar och gör bedömningar utan hän-
visning till auktoritativa källor. En iakttagelse av
budgetjournalistiken i de tre TV-kanalerna är att
den opartiskt refererande rapporteringen tycks
minska i omfattning och att det publika tilltalet i
stället tenderar att ske i antingen medborgar- eller
expertrollen. Ofta förekommer rollerna tillsam-
mans, den interna studiodialogen med en okunnig
reporter och en expertjournalist är en distinkt och
växande kategori i ekonomisk nyhetsjournalistik.
Observationen öppnar för en diskussion om kon-
struktioner av ”expertis” contra ”common sense” i
medierna (jfr Livingstone & Lunt 1994; Silver-
stone 1981).

Framförallt två iakttagelser om ekonomin som
”public issue” och ”public knowledge” kan göras
utifrån den hittills genomförda delstudiens resul-
tat:

(i) Interaktionen mellan den ekonomiska jour-
nalistiken och de politiska och ekonomiska syste-
men tycks växa i betydelse, som en följd av mark-
nadernas expansion, internationaliseringen och
tillväxten av symbolisk ekonomi. I samma takt
möter den ekonomisk-politiska journalistiken en
växande parallell ekonomisk publik, vid sidan av
traditionell offentlighet och medborgarskap. Att
ekonomin alltmer uppfattas som aktiv och auto-
nom, utanför politisk och medborgerlig kontroll,
men med ökade möjligheter till individuellt delta-
gande på finansiella marknader, tycks vara ett vik-
tigt element i en nutida allmänkunskap om eko-
nomi.
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(ii) 1990-talets period av ekonomiska kriser och
omstruktureringar, nedmontering av välfärdseko-
nomin och av en förändrad relation mellan politik
och ekonomi, har samtidigt – och något tillspetsat
– inneburit ett nyhetsjournalistiskt projekt att få
”marknaden” att passa in i eller stämma överens
med en sammanhängande och logisk bild av
svensk ekonomi, av ett välfärdsekonomiskt system
som hittills främst varit en politisk fråga och en
fråga för ”staten”. De pedagogiska ambitionerna i
denna ekonomiska journalistik syns framförallt
som strategier för publiktilltal, och kan delvis för-
klaras av public service-traditionen i svensk TV,
där begriplighet och konsensus är nyckelord.

Ekonomiska krisdiskurser i
svensk dagspress 1992-96

Håkan Lindhoff

”Ekonomisk kris” tycks paradoxalt nog ha blivit
ett permanent kännetecken då svensk ekonomi be-
skrivs i nyhetsjournalistiken under 1990-talet. I
bakgrunden kan man skönja att ett sådant sätt att
karaktärisera ekonomin har rötter redan i 1970-
och 1980-talens oljekris- och inflationsekonomi,
då bl a upprepade devalveringar var viktiga inslag i
den ekonomiska politikens ”krismedicin”. Kris-
symptomen i mediernas beskrivning av ekonomin
synes också överleva en bra bit in i uppgångar och
högkonjunkturfaser. Ett sätt att närma sig studiet
av de senaste decenniernas ekonomiska journalis-
tik i Sverige är att söka göra dessa krisdiskurser i
medierna synliga: Hur ser ”ekonomin” ut som
kännetecknas av ”krisen”, enligt journalistiken?12

En delstudie har syftat till att belysa sådana frå-
gor i dagspressen under 1990-talet. Undersökning-
en begränsades inledningsvis till studier av Dagens
Nyheter (DN) och Expressen, av praktiska skäl, ef-
tersom dessa tidningar kunde uppvisa en god till-
gång till en fulltextdatabas över samtliga publice-
rade texter (”Presstext”).13 Denna databas möjlig-
gjorde för det första en extensiv totalundersökning
av vissa ekonomiskt relevanta diskursiva termers
journalistiska förekomst (indikatorer på kris och
ekonomisering), och för det andra att olika urval
kunde göras för en mer intensiv analys av journa-
listiska uttryck för ekonomisk kris och ”kris-
medvetande”, och för att söka identifiera domine-
rande krisdiskurser. I fokus för denna analys av
mer begränsade pressmaterial står intresset att be-
skriva och med hjälp av mediekontexten tolka nå-
got av det diskursivt signifikanta i journalistikens
ekonomiska krisnyheter.14

Indikatorer på ekonomisering
och krisorientering

Genom att studera vissa utvalda ekonomi- och
krisinriktade termers förekomst i det totala tid-
ningsmaterialet i DN och Expressen under perio-
den 1992-96 kunde väsentliga indikatorer i fråga
om ekonomi och kris ringas in, liksom även ut-
tryck för deras stabilitet eller variation över tiden
(jfr Boréus, 1994). Det mått som valdes var ”anta-
let artiklar som rymde en viss term minst en gång”
(eller ”två termer minst en gång i samma stycke i
artikeln”). Genom att jämföra olika relevanta ter-
mers förekomst kan man också få en bestämd, om
än ytlig, uppfattning om det totala textmaterialets
karaktär i dessa avseenden. Några resultat framgår
av diagram 1.

Totalt sett förekommer uttryck med termen
”ekonomi...” självständigt eller som första led i
mellan tio och elva tusen artiklar per år, medan ut-
tryck med termen ”politik...” på motsvarande sätt
förekommer i elva till tolv tusen artiklar per år i
det totala tidningsmaterialet. Om detta tolkas som
indikatorer på journalistikens grad av ekonomise-
ring respektive politisk natur, kan man alltså kon-
statera dels att ekonomiseringen nått nästan
samma nivå som tidningarnas (traditionella) poli-
tiska orientering, dels att en viss stabilitet därvid-
lag föreligger under de fem åren.

I diagram 1 finns resultat för sju studerade ter-
mer, där enbart deras förekomst självständigt och i
bestämd form har noterats (”marknaden”, ”arbets-
lösheten”, ”ekonomin”, ”politiken”, ”krisen”, ”de-
pressionen”, ”budgetunderskottet”). Termerna ”eko-
nomin” och ”politiken” förekommer vardera i mel-
lan 1.500 och 2.000 artiklar per år. ”Krisen”, som
reifierat uttryck med underförstådd innebörd, är
nästan lika etablerad, om än i minskande grad över
de fem åren, medan däremot ”arbetslösheten” som
journalistisk term används allt flitigare över åren.
Det är givetvis svårt att bedöma om dessa tenden-
ser är uttryck för att den höga arbetslösheten i väx-
ande grad i pressen betraktas som ett permanent
ekonomiskt fenomen, och allt mindre som ett till-
fälligt krissymptom.

Otvetydigt är att termen ”marknaden” har eta-
blerats starkt i journalistiken under 1990-talet; den
förekommer i ca 2.500 artiklar per år under perio-
den. Inget annat ekonomi-relevant begrepp före-
kommer oftare i denna form, inte ens termen ”eko-
nomin” själv. Däremot är det mycket ovanligt att
begreppen ”marknad” och ”kris” förekommer i
samma stycke i en artikel. Termen marknad tycks
varken beteckna ett krisproblem, eller en förkla-
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ring till, ett symptom på eller en konsekvens av en
kris. ”Marknaden” tycks snarare underförstås som
lösningen på mången kris, vilket också den när-
mare analysen tyder på (jfr nedan).

Antalet artiklar som utnyttjar termen ”den eko-
nomiska krisen” eller som diskuterar ”ekonomi”
och ”kris” i samma stycke är fyra gånger så van-
liga som motsvarande beträffande ”den politiska
krisen” eller ”politik” och ”kris”. Det är alltså
mycket som talar för att läsaren av DN eller Ex-
pressen associerar ”krisen” under dessa år till nå-
gon eller några av de ekonomiska faktorer som i
Sverige då kännetecknades av kris – bankkris eller
finanskris, arbetslöshetskris, valutakris eller ränte-
kris, fastighetskris, budgetunderskottskris eller
skuldkris. Analysen av förekomsten av dessa spe-
cifika krisbegrepp i tidningsmaterialet visar att
framför allt 1992 och 1993 utmärktes av höga frek-
venser för dessa; de var de multipla krisernas år i
journalistiken. Bl a därför valdes år 1992 ut för en
mer intensiv analys av ekonomiska krisnyheter.

Ekonomiska krisnyheters diskursiva karaktär
Den breda kvantitativa beskrivningen av ekono-
miska kris-indikatorer i totalmaterialet ger trots
sin siffermässiga exakthet en ganska vag och ytlig
bild, som ligger öppen för olika tolkningar. För att
fördjupa denna beskrivning och möjliggöra en mer
noggrann analys av den ekonomiska kris-journalis-

tiken, där diskursiva termer ses i sina kontexter,
gjordes ett mer begränsat urval. Det bestod av
samtliga artiklar under 1992 på DN:s ekonomi-si-
dor (sektionen ”Arbete & Pengar”), som minst en
gång i samma stycke nämnt begreppen ”eko-
nomi...” och ”kris...” i någon form. 103 sådana ar-
tiklar kunde noteras; de analyserades ingående
med hänsyn till följande aspekter:

(i) Skribenter, källor och aktörer

(ii) Geografisk spridning

(iii) Typ av nyhetskonstruktion

(iv) Ekonomiskt-tematiskt diskursiva drag

(v) Kris-tematiskt diskursiva drag

(vi) Helhetsbedömning av ekonomiska krisdis-
kurser

Så många som 37 reportrar på DN, varav 33 män,
svarade för 85% av texterna; men en kärntrupp på
fyra manliga reportrar stod för hälften av dem.
Resterande 15% var direkt hämtade från svenska
nyhetsbyråer. Ca 15% av samtliga artiklar var
kommenterande, medan resten var nyhetstexter.
Sammanlagt nämndes 31 aktörer vid namn, varav
20 var svenskar; ekonomer (14) och politiker (9)
dominerade. Kvinnor var överlag sällsynt före-
kommande (3) och vanliga medborgare var nästan
helt frånvarande; det enda undantaget utgjordes av

Antal artiklar
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Diagram 1. Sju diskursiva termers förekomst i Dagens Nyheter och Expressen, 1992–1996
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en arbetslös kvinna, intervjuad av en kvinnlig re-
porter.

Geografiskt var, icke överraskande, drygt hälf-
ten av artiklarna koncentrerade till svenska krisför-
hållanden. Därefter förekom Finland relativt frek-
vent (13), ofta öppet eller underförstått som mo-
dell för krislösningar. Det övriga västeuropa och
EU, liksom östeuropa, var inte heller helt ovanliga
som fokus för ekonomiska krisartiklar. Helt från-
varande var dock länder i Afrika, Latinamerika och
Asien (utom ett par artiklar om Japan). Sammanta-
get skulle man kunna hävda att det – jämfört med
en tidigare studie av ekonomi-journalistik i bl a
DN (Lindhoff & Mårtenson 1996a och b) – förvå-
nansvärt ofta förekom internationella utblickar,
dock med reservation för frånvaron av de länder i
tredje världen som värst lider av ekonomiska och
andra kriser.

De dominerande idealtypiska nyhetskonstruk-
tionerna, då artiklarna bedömdes som helheter – på
ett sätt som liknar tillämpningen av den fyrfälts-
typologi som Ekecrantz & Olsson (1994) arbetat
med15 – var lägesbeskrivningar (49) och utspel
(39). Fallbeskrivningar (7) och narrativ (8) var re-
lativt sällsynta. Lägesbeskrivningar rörde bokslut,
finansiella krislägen, prognoser och planer, medan
utspelen ofta (också) var starkt källberoende: de
gällde krav eller förslag till åtgärder föreslagna av
regeringen (”krispaket”), riksbanken, ekonomer,
näringslivet, facket eller andra aktörer.

Den paradox som Corner i flera sammanhang
påtalat (bl a 1995a), nämligen att ekonomin i verk-
ligheten likaväl som i journalistiken samtidigt
framträder, å ena sidan synkront som ett extremt
komplext system av ömsesidigt relaterade variab-
ler, och å andra sidan diakront som otvetydiga
narrativa episoder, är tydligt iakttagbar också i den
ekonomiska krisjournalistiken. Synkrona lägesbe-
skrivningar av vad som ofta är prognoser om en-
staka ekonomiska variabler såsom tillväxt, infla-
tion, arbetslöshet osv, blandas upp med diakront
uttryckta utspel, vilka ibland utvecklas till episodi-
ska narrativ över tid. Intresset och förståelsen
orienteras då oftare mot aktörernas utspel än mot
komplexiteten i det ekonomiska systemet.

Analysen av de ekonomiska krisnyheternas
diskursiva karaktär inriktades inte i första hand på
retoriskt-språkliga drag, utan i likhet med Emmi-
son (1983), Jensen (1987) och Rae & Drury (1993)
på mera tematiskt-innehållsliga drag i fråga om
ekonomi och kris (jfr även van Dijks distinktion
mellan en diskurs schematiska respektive tema-
tiska strukturer (1988)). Ekonomiskt har nyhets-
texterna bedömts efter fyra dimensioner i ekono-
miska system, delvis valda med inspiration från

ekonomisk teori:16 dominerande tidsperspektiv, re-
lationen mellan materiella och symboliska kompo-
nenter av ekonomin, relationen mellan mikro- och
makro-ekonomisk nivå, samt ekonomins mark-
nadsorientering.

För att sammanfatta resultaten av analysen av
de 103 krisnyheternas ekonomiskt diskursiva drag,
kan de dominerande dragen hos nyhetstexter om
ekonomisk kris beskrivas sålunda. De är framför
allt fokuserade på framtiden (som 53 av 103 artik-
lar var) snarare än på nutiden (22) eller historien
(28). De berör ekonomins symboliska komponen-
ter (65), såsom förväntningar, prognoser, förhopp-
ningar och planer, mer än dess materiella kompo-
nenter. Makroperspektivet dominerar starkt (71)
över mikroperspektivet, och vidare är individer el-
ler hushåll mycket sällan representerade, liksom
fackföreningar, kommuner och regioner (jfr Svall-
fors, 1996). Till sist är konstruktioner av markna-
den relativt sällsynt förekommande (observerat
bara i 20 artiklar av de 103 om ekonomi och kris,
därav i 13 om arbetsmarknad). Frågan om signifik-
anta termers närvaro respektive frånvaro (eller gra-
den därav) är naturligtvis av stor betydelse i en
diskursanalys. Med kännedom om termen ”mark-
naden”s höga grad av förekomst i populationen av
nyhetstexter i DN och Expressen, enligt indikator-
studien ovan, måste det ses som mycket remarka-
belt att ”marknaden” i så ringa grad är närvarande
i de 103 texterna om ekonomisk kris i DN 1992.
Hur skall detta tolkas?

Det betyder rimligen, såsom också kunde iakt-
tas i totalundersökningen av ekonomiska indika-
torers förekomst, att begreppen ”marknad” och
”kris” sällan möts i pressen, i varje fall inte i
samma artikel. Marknaden beskrivs inte i journa-
listiken som orsak till kris och drabbas där sällan
av kris; ett undantag är möjligen arbetsmarknaden.
Däremot är det ofta underförstått i texterna att
marknaden utgör, inte en del av krisproblemen,
utan snarare en del av deras lösning. Detta skall
inte förstås som att journalistiken undviker att för-
djupa sig i konkreta marknaders krissymptom, t ex
i fråga om bankkrisen, men det sker inte i termer
av ”bankmarknadens kris”. Termen ”marknaden”
är snarare symbol för idealtillstånd, den reserveras
för diskussioner om ekonomiska systemföränd-
ringar; termen konnoterar nästan alltid något gynn-
samt. Den ekonomiska krisjournalistiken fördjupar
sig betydligt mer i analyser av statens krislägen
(t ex i fråga om budgetunderskott) än i närsynta
granskningar av olika marknaders kristillstånd.

Nyhetstexterna i DN och Expressen har också
analyserats med hjälp av en enkel kausal och tem-
poral modell av en krisprocess, för att diskursivt
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söka karaktärisera dem kris-tematiskt. Fem faser i
en krisprocess har då urskiljts (inom parentes mar-
keras antalet artiklar där respektive fas dominerar,
oftast en fas i varje artikel, men ibland två; summa
120 observationer i fråga om de 103 artiklarna):

(i) krisens historia eller bakgrund;
historiska jämförelser (3)

(ii) förklaringar till krisen (krisen som
skäl, krisens ansvar och orsaker) (19)

(iii) beskrivningar (krisens närvaro,
uttryck, utveckling) (35)

(iv) krisens konsekvenser eller effekter (30)

(v) krisens vändning eller lösning;
åtgärder mot krisen (33)

Som framgår av uppställningen är det uttryck för
krisens närvaro, utveckling och konsekvenser (iii –
iv) som dominerar (drygt hälften av observatio-
nerna). I fråga om konsekvenser är texterna sällan
inriktade på kausala analyser av effekter, utan sna-
rare orienterade mot vem eller vilka som får bära
konsekvenserna – och här dominerar industrin/nä-
ringslivet (14) och offentlig sektor (10) snarare än
hushållen/medborgarna. Vidare är cirka en fjärde-
del av texterna fokuserade på krisens vändning el-
ler på åtgärder för dess lösning. Mest remarkabelt
är dock att så få artiklar rör krisens orsaker, ansvar,
bakgrund eller historia (mindre än en femtedel). I
de få fall då detta dock sker kan man emellertid
iaktta stora variationer, och några intressanta
spänningsförhållanden. I vissa artiklar söks krisens
orsak hemma (4), medan den i andra anses vara
importerad (5). I en del texter anses krisen bero på
företag, företagsstruktur eller marknadsförhåll-
anden (3), medan den i andra sägs härröra från illa
praktiserad ekonomisk politik eller från dåliga po-
litiker (5). I ett ytterligare perspektiv kan noteras
att vissa texter söker orsaker kortsiktigt (i ekono-
min, marknaden), medan andra hellre söker dem
långsiktigt (i politiken).

Tolkning av dominerande ekonomiska
krisdiskurser

Med detta har vi närmat oss en helhetsbedömning
av de ekonomiska krisdiskurser som är närvarande
i DN:s ekonomiska journalistik 1992. Vid en när-
mare analys och tolkning av mönstret i de under-
sökta 103 artiklarna synes det uppenbart, att
journalistiken inte var entydig utan splittrad, i
främst två diskurser om ekonomisk kris i Sverige
(jfr Hall, 1980). En grundläggande fråga i både

ekonomisk teori, ekonomisk verklighet och ekono-
misk journalistik rör relationen mellan ekonomi
och politik. Emmison (1983) iakttog som berörts
ovan hur i brittisk press under 1930-talet ”ekono-
min” börjar uppträda som ett systemiskt begrepp
och ett reifierat uttryck för vad man under allt star-
kare keynesianskt inflytande sökte få aktiv politisk
kontroll över. Den primärt dominerande krisdis-
kursen i svensk press under 1990-tal tycks i stället
uttrycka en motsatt process, i linje med system-
skiftet: Den aktiva ekonomi-diskursen om kriser
ser på ekonomin som den aktiva parten i förhål-
lande till politiken. Det är ytterst de frigjorda
marknadskrafterna som skall lösa krisen och inte i
första hand politikerna. Marknaden värderar politi-
ken och de ekonomisk-politiska åtgärderna, och
inte tvärtom. Krisen kan rent av utgöra en nyttig
reningsprocess i förhållande till politiken. Man
kan ana en strategi inspirerad av Milton Friedman.

Men denna dominerande diskurs är sammanflä-
tad med en samtidigt närvarande sekundär diskurs,
säkert inspirerad av kvarlevande keynesianska eller
av neo-keynesianska idéer, med innebörden av en
passiv ekonomi eller en aktiv politik mot krisen
som styr ekonomin ut ur denna: Ekonomisk-poli-
tiska åtgärder kan och måste vidtas för att lösa kri-
sen, i varje fall för att bli av med de värsta kris-
symptomen. Uttryck för denna andra överordnade
diskurs är mera tentativa, vädjande eller ibland
fordrande, och tycks ibland bygga på önsketän-
kande, medan den primära diskursens uttryck är
mera tydligt kopplade till lösningsförslag och
ibland till analyser av krisorsaker.

Vid ett fåtal tillfällen kan man vidare skönja ut-
tryck för en tredje, underordnad, avvikande och
mera kritisk diskurs om ekonomiska kriser, vari
den aktiva ekonomi-diskursen utsätts för en kritisk
tolkning: Är krisen rent av avsedd, som en ekono-
mins åtgärd för att tillskansa sig makt över politi-
ken, genom hopp om att marknadskrafterna frigörs
i krisen?

Många gånger förekommer de båda domine-
rande krisdiskursernas perspektiv i samma artikel,
men utan reflexion och närmare kommentarer.
Nästan aldrig kan en manifest diskussion mellan
de två perspektiven iakttas; motsättningarna dem
emellan förblir dolda. De förenas dock av en syn
på krisen som svenska folkets gemensamma kris,
vars lösning och bördor måste bäras av alla, an-
tingen det sker via starka marknadskrafter eller via
kärv ekonomisk politik, i form av ”krispaket” och
”sparpaket” (där nedskärningar ganska konsekvent
kallas ”besparingar”). Man skulle kunna tala om
ett slags koncensus mellan de två dominanta kris-
diskurserna, vilken i ett avseende överbryggar de-
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ras inbördes konflikt. Den utgörs av ett budskap
till allmänheten om att ’lyda marknadens signaler’
och att likaledes ’följa den ekonomiska politikens
riktlinjer’. Detta sammanfattar, om man så vill, de
dominerande krisdiskursernas publika orientering.

”Krismedvetande”
För att komma något närmare den ekonomiska
krisjournalistikens publika tilltal gjordes också en
tolkande studie av de totalt 120 artiklar i DN och
Expressen under perioden 1990-96, vilka utnyttjar
termen ”krismedvetande”. Om än inte starkt frek-
vent, så är detta ett tydligt nyckelbegrepp som ger
diskursivt signifikanta uttryck för nyhetstexternas
hållning till publiken, och därför lämpar sig för ett
närmare studium. Det kan i sig sägas stå som sym-
bol för tidningarnas sätt att tala om krisen för pu-
bliken. Kulmen i dess användning nås – såsom i
fråga om andra kristermer – 1992 och 1993. Vad
avses då med ”krismedvetande” i ekonomi-journa-
listiskt bruk? Är det fråga om ett publikt tilltal
med en pedagogisk ambition i riktning mot
kunskapsspridning, ett öppet vädjande om att
skapa koncensus kring tolkning av krisen, eller
rent av en manipulativ strategi för att få kris-
åtgärder accepterade? Vid närmare skärskådande
av dessa uttryck kring behovet av krismedvetande
kan man iaktta starka språkliga variationer; bara
hälften av artiklarna gällde rena nyhetstexter om
ekonomi och politik, medan resten var krönikor,
kolumner och ledarstick. En hel del av de senare
ger uttryck för vag kritik, ironi och distans.

Men helhetsintrycket blir ändå att ”krismedve-
tande” som diskursiv term står, inte i första hand
för en orientering mot förståelse och utveckling av
en allmänkunskap om ekonomi som kris. I stället
tycks det, helt i linje med tolkningen ovan av ett
slags koncensus mellan de två dominanta krisdis-
kurserna, handla om en mer eller mindre uttalad
strävan till publik acceptans av krisens allvar och
av föreslagna åtgärder för att lösa den; det gäller
alltså snarast opinionsbildning och påverkan av
den läsande allmänhetens ekonomiska beteende
och dess ekonomisk-politiska hållning. ’Acceptera
krisen’ – så skulle det publika perspektivet i de do-
minerande ekonomiska krisdiskurserna i Dagens
Nyheters och Expressens journalistik kunna sam-
manfattas.

Historisk kontext: ekonomisk
journalistik under 1930-talet
Den ekonomiska journalistiken under 1990-talets
ifrågasättande och gradvisa nedmontering av väl-

färdsekonomin kan kontrasteras mot 1930-talets
uppbyggnadsperiod. Tidsperspektivet kan förefalla
väl långt utdraget, och letandet efter paralleller el-
ler analogier, men också efter kontraster och skill-
nader, långsökt och konstruerat. Resultaten från
den hittills genomförda historiska studien17 är hel-
ler inte helt entydiga eller lättolkade. De metodo-
logiska problemen är betydande, inte minst som en
följd av vår ambition att tillämpa metoder som kan
göra historiska jämförelser möjliga. Det finns en
risk för anakronistiska felslut; det är ingen tvekan
om att aktuella diskursanalytiska angreppssätt och
konstruktivistiska perspektiv inte utan vidare låter
sig tillämpas på mediematerial sextio år tillbaka i
tiden.18

Problemen till trots är de beskrivande och kart-
läggande delarna av den historiska studien ett för-
sta bidrag till kunskapen om hur de ekonomisk-
journalistiska konventionerna har utvecklats i
svensk press. Här är inte platsen för en i och för
sig nödvändig bakgrundsteckning av 1930-talets
ekonomiska politik eller mediesituation. Syftet är
endast att mycket kortfattat antyda huvudresul-
taten av studien av 1930-talets ekonomiska journa-
listik.

Undersökningen avser journalistiken i tre
stockholmstidningar under en vecka kring presen-
tationen av statsbudgeten (”nådiga luntan”) varje
år under perioden 1929-39. Tre stockholmstidning-
ar med tre politiska perspektiv har valts, Social-
demokraten, Dagens Nyheter (frisinnad) och
Svenska Dagbladet (konservativ). Ett i och för sig
välkänt problem med historiska presstudier gäller
redigeringen av de olika journalistiska textkate-
gorierna; nyhetsjournalistiken är inte på samma
sätt som i mera modern press urskiljbar från kom-
menterande texter och debatt- och ledarartiklar.
Både placering, redigering och metoder för rubri-
cering skiljer sig. Allt material som berör budgeten
har emellertid analyserats.

Omfattningen av budgetjournalistiken under
1930-talet är likartad i de tre tidningarna och för-
ändras inte heller nämnvärt under perioden. Mellan
2 och 4% av tidningens textyta ägnas åt statsbud-
geten under de undersökta veckorna. Att jämföra
med dagens pressbevakning är vanskligt, men en
uppskattning visar att omfattningen av budget-
nyheter är ungefär densamma, i relativa tal.
Socialdemokraten har genomgående en något
större bevakning och ökar den också marginellt un-
der senare delen av perioden, parallellt med att tid-
ningen blir regeringsorgan efter 1932.

I undersökningen sammanfogas en analys av
den ekonomiska journalistikens varierande textty-
per (refererande, förutsägande, förklarande respek-
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tive kommenterande texter) med tematiska eller
innehållsliga fokus hos den ekonomi som texterna
behandlar. De tematiska dimensionerna gäller
mikro – makroekonomi, materiella eller symbo-
liska aspekter, synkrona eller diakrona framställ-
ningar samt tillskrivna aktiva eller passiva egen-
skaper.

Inte överraskande dominerar makroekonomiska
framställningar och materiella aspekter i budget-
journalistiken. Finansplanens mer symboliska
innehåll tillåts inte dominera över de faktiska
budgetåtgärderna. I 1990-talets budgetjournalistik
i TV råder närmast det omvända förhållandet. Bud-
geten presenteras därmed också tydligt som ett po-
litiskt fenomen under 1930-talet. Trots den rå-
dande osäkerheten och krissituationen framträder
ekonomin huvudsakligen som passiv, som kontrol-
lerbar för politiska instanser, tvärtemot situationen
på 1990-talet (jfr Emmison, 1983).

De refererande texterna är i klar majoritet.
Cirka 85% av materialet är, bortsett från rubriker-
na, en neutral och opartisk, ehuru starkt källtrogen,
rapportering. Detta gäller alla de tre undersökta
tidningarna, oberoende av politisk färg. Värde-
rande texter (kommenterande, förutsägande och
förklarande) utgörs främst av ledarartiklar. En
journalistisk värdering utförs med andra ord inte
av nyhetsjournalistiken, annat än som ett underord-
nande gentemot källan. Begreppet ”nyhets-
konstruktion” får därmed en svagare innebörd.
Man kan tala om en konsensus mellan tidningarna
i den dominerande refererande delen av texterna.
Det är samma budget som presenteras.

En intressant konflikt råder emellertid mellan
texter och rubriker. Tidningarnas olika politiska
ståndpunkter framträder i retoriska rubriker över i
stort sett identiska budgetreferat. Lika viktigt är
spänningsförhållandet mellan de ”objektiva” refe-
rerande texterna och de värderande och kommente-
rande texterna, främst i ledarartiklarna och i de
ofta starkt vinklade presentationerna av ”press-
grannars” kommentarer. Andra, ofta utförliga,
kommentarer ges inte sällan i egna artiklar av in-
kallade ekonomiska experter som professorerna
Cassel, Heckscher och Myrdal, eller ibland av käl-
lan själv, t ex finansminister Wigforss.19

Studien visar alltså, något överraskande, på
både homogenitet och stabilitet under perioden.
Likheterna mellan tidningarna är påfallande när
det gäller rent nyhetsjournalistiska konstruktioner
av ekonomin. Förändringarna är också små under
perioden 1929-1939. Inte mycket ändras under
dessa år i fråga om journalistikens sätt att rappor-
tera, referera och kommentera statsbudgeten.

Ekonomijournalistik under
30-tal och 90-tal – en jämförelse

Vilket ljus kan våra delstudier hittills av 30- och
90-talens ekonomiska journalistik kasta på varan-
dra? En sådan jämförande diskussion måste med
nödvändighet bli tentativ och preliminär, eftersom
olika slags material har studerats under respektive
decennium: budgetjournalistik i tre rikstidningar
under 30-talet; budgetjournalistik i tre TV-kanaler
samt krisjournalistik i två rikstidningar under 90-
talet.20

Det finns ändå tre goda motiv för fruktbara
jämförelser mellan 30-tal och 90-tal vad avser eko-
nomisk journalistik i medierna. För det första var
välfärdsstaten under uppbyggnad på 30-talet, men
befinner sig under nedmontering på 90-talet. Detta
tar sig bl a uttryck i att statsbudgeten under 1930-
talet växer i omfattning både i reala termer och
procentuellt i förhållande till BNP, medan denna
process tydligt börjar klinga av på 1990-talet. För
det andra börjar ett slags allmänkunskap om eko-
nomi som välfärd växa fram på 1930-talet, medan
denna tenderar att starkt ifrågasättas av vissa kret-
sar på 1990-talet (i mindre skala redan på 1980-ta-
let). För det tredje, och som en slutsats av de öv-
riga motiven, blir relationen mellan ekonomi och
politik, mellan marknad och stat, därför en mycket
relevant jämförelsedimension för två epokers eko-
nomiska journalistik. Hur stabil eller flyktig är den
ekonomiska nyhetsjournalistiken i detta tematiska
hänseende?

I fråga om omfattningen av budgetnyheter kan
konstateras att ungefär samma relativa andel av
tidningen används för rapporteringen om statsbud-
geten på 1930-talet och 1990-talet. Om detta tas
som ett grovt mått på nyhetsvärdet, föreligger
alltså stabilitet. Vad gäller den ekonomiska jour-
nalistikens genrer är det tydligt att dessa blandas
både på 1930-talet och 1990-talet, men på olika
sätt. På 30-talet hålls inte olika sektioner i tid-
ningen isär lika starkt. Så kan t ex kommentarer
blandas med referat. På 1990-talet å andra sidan
finns en principiell genreuppdelning mellan sek-
tioner, och en principiell följsamhet till ”objekti-
vitetsnormen” på nyhetssidor, samtidigt som denna
i praxis tycks luckras upp alltmer, dels genom in-
sprängda ”analyser”, kolumner och krönikor, dels
genom ibland starkt vinklade referat. På 1930-talet
vinklas så gott som enbart genom rubriksättning
(ofta med två-tre rubriknivåer, liktydigt med
ingresser idag).21

1930-talet rymmer såsom framgått ovan ett
stort mått av källtroget neutralt refererande
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budgetjournalistik, där skillnaderna mellan tid-
ningarna av olika politisk färg är liten. Olika
ståndpunkter framkommer dels i kommenterande
texter, ledarstick och referat av pressgrannar, dels i
vinklade rubriker som ibland lyser i bjärt kontrast
mot de källtrogna referaten. De formmässiga lik-
heterna mellan tidningarna är påtagliga. 1990-ta-
lets budgetreferat i de tre TV-kanalernas nyhets-
program är likaledes källtrogna, men ofta starkt
varierande i formspråket. 1990-talets journalistik i
fråga om kriser kan också sägas vara mycket
källtrogen, i det att den koncentreras till läges-
beskrivningar från olika källor och till utspel från
tunga ekonomiska aktörer såsom riksbanken, fi-
nansdepartementet, SAF osv. Med få undantag, i
form av narrativ eller fallbeskrivningar, är denna
reguljära rapportering ganska osjälvständig och
okritisk i relation till starka aktörer som källor.

En jämförande analys av resultaten från de båda
decennierna antyder således att den ekonomiska
journalistiken under 1930-talet är mindre aktivt
konstruerande än under 1990-talet. Nyhetskonven-
tionerna ser annorlunda ut. Att det politiska eller
ideologiska agerandet kring ekonomin i pressen då
skedde uteslutande genom rubrikernas och ledar-
kommentarernas språkbruk kan möjligen vara en
förhastad slutsats. Men det ligger nära till hands
att tolka detta som att journalistiken på 1930-talet
ännu inte föreligger som en självständig institu-
tion, i en tid starkt präglad av partipress och av en
stark integration mellan press och politiska institu-
tioner, där rollen som redaktör ofta spelades av ak-
tiva politiker.

En annan väsentlig skillnad gäller vad man te-
matiskt tar fasta på i statsbudgetens källmaterial.
På 1930-talet rymmer referaten ofta utförliga be-
skrivningar av budgetförslag och utgiftsfördel-
ningar, med tonvikt på materiella ekonomiska
komponenter. På 1990-talet är det i stället ekono-
mins symboliska karaktär man tar fasta på då man,
ibland mycket selektivt, refererar finansplanens
prognoser om framtida förväntningar i fråga om
inflation, tillväxt eller arbetslöshet. Tidningarnas
starka betoning av makroperspektiv i 1930-talets
budgetjournalistik har dock sin motsvarighet i en
liknande tendens hos Dagens Nyheters kris-

journalistik på 1990-talet. Är det medieformen
som inte tillåter alltför stora utvikningar till andra
nivåer?

På 1930-talet var budgeten och den växande
statliga ekonomin och välfärden ett tydligt poli-
tiskt fenomen. Ekonomin framstår som passiv och
möjlig att styra med politiska medel. Så ser den
ekonomisk-politiska diskursen ut, tvärsöver de tre
tidningarna, dvs oberoende av politisk ståndpunkt.
Keynesianismen började bli förhärskande. På
1990-talet är situationen mer oklar i detta avse-
ende, vilket framför allt är märkbart i den stude-
rade krisjournalistiken. Det tycks som om två dis-
kurser framträder parallellt, å ena sidan en – som
är mest dominant – där ekonomin själv genom
marknaden framstår som aktiv och principiellt ej
möjlig eller lämplig att kontrollera med politiska
medel, av staten. Här märks inflytande från neo-
klassiska ekonomiska teorier. Å andra sidan fram-
träder samtidigt en diskurs, vari t ex krav ställs på
den politiska instansen att lösa ekonomiska pro-
blem, såsom arbetslösheten. Ekonomin förefaller
då passiv, medan politiken (åter?) synes bli den ak-
tiva parten. Ambivalensen blir sällan föremål för
reflexion eller för en öppen diskussion. I fråga om
journalistiken i TV om statsbudgeten på 1990-talet
är likaledes politiken som aktiv instans över eko-
nomin den dominerande konstruktionen vid rap-
porteringen av ekonomisk politik.

Inom projektet är iakttagelser om denna rela-
tion mellan ekonomi och politik i nyhetsmedierna
viktiga att följa: Vad hände mellan 30- och 90-tal i
detta avseende? Den frågan står i fokus för de fort-
satta studierna inom projektet ”Journalistik om
ekonomi 1970-1996”. Dessa vidare studier av hur
nyhetsjournalistiken om ekonomi utvecklas som
genre kommer att orienteras mot nyhetskonstruk-
tionerna i fråga om såväl retoriska uttryck och te-
matik som deras kontext. I vilka avseenden kan
man iaktta stabilitet respektive variation och flyk-
tighet med hänsyn till konjunkturutveckling och
krisförlopp? Och på vilka sätt kan man spåra den
ekonomiska journalistikens mönster i andra kon-
textuella faktorer, såsom konventioner inom jour-
nalistiken i stort?



77

Noter

1. För frågeställningar i en aktuell diskussion om fi-
nanskapital, internationalisering och mediernas och
kommunikationsteknologins roll, se bl a Lybeck
(1993), Lash & Urry (1994), Arrighi (1994), Hirst &
Thompson (1996) och Martin & Schumann (1997).

2. Projektet har möjliggjorts genom välvilligt finan-
siellt stöd från Riksbankens Jubileumsfond, Stock-
holms universitet och Ridderstads stiftelse för histo-
risk grafisk forskning.

3. Flera har lämnat synpunkter på en tidigare version
av denna artikel. Vi vill särskilt tacka Esa Reunanen
och Esa Sirkkunen.

4. Habermas’ offentlighetsteori utgör ett givet bak-
grundsperspektiv. Se också Dahlgren (1995), Corner
(1995b), Neuman, Just & Crigler (1992).

5. Hvitfelt & Malmström (1990) Hadenius & Söder-
hielm (1994) är två svenska exempel.

6. Delstudien föreligger i en C-uppsats vid JMK, och
ingår i projektet Journalistik om ekonomi.

7. Gruppen leds av professor John Corner och består
vidare av Kay Richardson, Neil Gavin och Peter
Goddard. Huvudresultaten av gruppens studier av
brittisk ekonomijournalistik på 90-talet publiceras i
Gavin (1998, u.u.). För en översikt, se framför allt
kapitel 1: ”Economic News and the Dynamics of
Understanding: The Liverpool Project 1995-1996”.
Studier av reception och publikens förståelse av
ekonominyheter utgör en viktig del av det engelska
projektet. För bakomliggande frågeställningar för
receptionsstudier, se Corner (1991) och Höijer
(1989). Våra studier av svensk ekonomijournalistik
har hittills kompletterats med några mindre publik-
studier, som inte redovisas här.

8. Se Corner, Richardson & Fenton (1990) för en dis-
kussion av ”public issue television”. ”Ekonomin”
som samhällsfråga kan jämföras med samhällsfrågor
som t ex ”kärnkraften”, ”miljön”, ”skolan” eller
”vården”.

9. ”Nådiga luntan” eller budgetpropositionen, tidigare
statsverkspropositionen. Traditionellt presenterades
denna av regeringen den 10 januari varje år. Fr o m
1996 har budgetåret ändrats, och budgetpresenta-
tionen äger rum i september.

10. Undersökningen presenteras utförligare i Mårtenson
(1998). Budgetnyheterna 1994 har också tidigare
studerats ingående i Lindhoff & Mårtenson (1995).
Se även Mårtenson & Lindhoff (1995).

11. Septemberveckan, 16-22 september 1996, innehöll
bl a Riksdagens öppnande, presentationer av ett an-
tal tunga regeringspropositioner vid sidan av
budgetpropositionen, samt ett möte med EU:s fi-
nansministrar om EMU. Jämför studien av ekonomi-
journalistiken i Dagens Nyheter under en vecka i no-
vember 1995, en mer typisk eller vanlig nyhetsvecka
(Lindhoff & Mårtenson, 1996a; 1996b).

12. Begreppet ”kris” är som bekant hämtat från medi-
cinsk terminologi, där det sedan Hippokrates dagar
betecknar ett visst allvarligt tillstånd, som antingen
kan förvärras och sluta med döden eller utgöra en

vändpunkt, en möjlighet till tillfrisknande. Trots att
metaforen ”den permanenta krisen” mot denna bak-
grund borde vara en omöjlighet, kan man ibland i
fråga om journalistik om ekonomiska kriser få in-
trycket att termen ”krisen” kommit för att stanna,
nästan oberoende av ekonomins faktiska tillstånd.

13. Databasen Presstext rymmer sedan januari 1990
samtliga publicerade texter i Expressen, och sedan
december 1991 samtliga texter publicerade i Dagens
Nyheter. Fr o m 1992 innehåller den totalt ca
100.000 artiklar eller textenheter per år för de båda
tidningarna, artiklar inom alla genrer och storlekar.
Annonser är uteslutna i databasen. Först senare på
1990-talet har även bl a Aftonbladet, Svenska Dag-
bladet och Göteborgs-Posten introducerat offentligt
tillgängliga fulltextdatabaser på liknande sätt.

14. Undersökningen presenteras utförligare i Lindhoff
(1998).

15. Typologin bygger på en analys av journalistiska
nyhetskonstruktioner efter två dimensioner, dels den
journalistiska strategin, såsom ”representerande” el-
ler ”rekonstruerande” i första hand, dels tids- eller
rumsorientering. Rekonstruerande strategier domi-
nerade i den ekonomiska krisrapporteringen, tids-
orienterade (utspel) eller rumsorienterade (läges-
beskrivningar). Ekecrantz & Olsson (1994) har fått
liknande resultat då typologin tillämpats på nutida
nyhetsjournalistik i stort.

16. Jfr studier av ekonomers och ekonomiska teoriers
roll i ekonomisk journalistik, av Parsons (1989) och
Hugemark (1994).

17. Hansson (1997), se not 6.
18. Förslag till metodologiska lösningar ges bl a av den

pågående och omfattande historiska forskningen
kring journalistikens roller (Ekecrantz & Olsson,
1994).

19. Jfr Parsons 1989, som noterar en liknande närvaro av
ekonomiprofessorer i finanspressen både i USA och
Storbritannien vid denna tid.

20. Å andra sidan kan det hävdas att medan de tre riks-
tidningarna (kanske kompletterat med Aftonbladet
och Stockholms-Tidningen) var dominerande på 30-
talet, så är de tre TV-kanalerna lika dominanta på 90-
talet, om utgångspunkten är mediernas roll under re-
spektive epok som populära och publikmässiga käl-
lor för allmänkunskap om ekonomi hos medbor-
garna.

21. Jfr Ekecrantz & Olsson (1994).
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