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VEMS ÄR FINANSKRISEN? HUR FINANSKRISEN 2007–2009 SKILDRADES I FEM SVENSKA 

TIDNINGAR 

Sammanfattning 

I denna uppsats har tidningsartiklar publicerade om finanskrisen 2007–2009 studerats. 

Artiklarna har hämtats från fem tidningar som tillsammans utgör en stor del av svensk 

rikstäckande nyhetspress. Uppsatsen studerar vilka samhällsgrupper som kom till tals i 

artiklarna under perioden, och även i vilka nyhetsämnesområden och på vilket sätt som 

finanskrisen beskrevs. Resultaten i uppsatsen förstärker befintliga studiers slutsatser om en 

hög representation av näringslivet i journalistiska artiklar med ekonomiskt fokus, både i 

urvalet av källor och i urvalet av nyhetsämnen. Vidare diskuteras undersökningens resultat 

i relation till journalistikens samhällsuppdrag.   

Metodiken i uppsatsen bygger på både kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder. 

Det teoretiska underlaget i uppsatsen baseras på forskning kring gestaltning och 

dagordning i media, samt forskning i ekonomijournalistik.  

Uppsatsen behandlar skildrandet av finanskrisen i media. Den gör inte anspråk på att 

studera finanskrisen som fenomen, eller dess faktiska inverkan på samhället. Det som 

undersöks är den journalistiska skildringen av finanskrisen i svensk rikstäckande press.    
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INLEDNING 

Den 6 oktober 2008 fördubblade Sveriges regering den statliga insättningsgarantin på 

sparkonton från 250 000 till 500 000 kronor. Detta skedde till följd av den finanskris som tagit 

fart runt om i världen, viket som skakade förtroendet i det finansiella systemet. Fördubblingen 

av insättningsgarantin var en av flera interventioner som den dåvarande regeringen 

genomförde för att stabilisera finansmarknaderna i Sverige (Finansdepartementet 06-10- 

2008). 

I Sverige inleddes finanskrisen med att Stockholmsbörsen under perioden mellan juli 2007 

och augusti 2008 föll med över hälften av sitt värde. Den svenska kronans växelkurs föll och 

tappade värde mot valutor som euron och dollarn (Svenska Dagbladet 2008). Nedgången 

drevs till stor del av en bristande bostadslånebaserad finansbubbla i USA, vilket som 

föranledde att denna finanskris bröt ut i världen. I samband med att den amerikanska 

investmentbanken Lehman Brothers ansökte om konkurs den 15 september 2008 kom 

finanskrisen att ses som ett faktum i nyhetspressen (Kederstedt 2012) (Mukunda 2018). 

Finanskrisen kom sedan att bli ett ämne för akademiska studier i journalistisk. Exempel på 

dessa studier är internationellt “The Media and Financial Crises”(Roberts & Schifferes 2015) 

och “You say rich, I say job creator”(Peck, 2014). Den förstnämnda behandlar hur media 

skildrade krisen och den sistnämnda fokuserar på journalistiken påverkan på 

opinionsbildning. Svenska studier om finanskrisen skildrade i media är bland annat 

”Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009” 

(Bergström 2009), som är en redogörelse av finanskrisen i Sverige, och ”Finanskrisen, 

förväntningarna och förtroendet” (Lars Nord &Adam Shehata 2013) som behandlar 

kriskommunikation och opinionsbildning kring finanskrisen. 

Anledningen att studera medias skildrande av finanskrisen kan variera. I denna uppsats är 

ändamålet att föra en reflektion över vilka perspektiv som presenterats i tidningar, och vilka 

som framförde dessa perspektiv. Detta då det kan vara av intresse att begrunda om de 

perspektiv som framkommer är förenliga med journalistikens samhällsfunktion och 

”demokratiska uppgift” (Nord & Strömbäck. 2012: 16–19). 

Genom att påvisa hur medieutrymmet fördelades mellan olika samhällsgrupper i svenska 

tidningar under finanskrisen 2007–2009, så kan det illusteraras i vilken mån i tidningarna har 

reflekterat olika grupper i samhället. I detta arbete tolkas ”samhällsgrupper” genom sina 
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tillskrivna yrken och ”medieutrymme” syftar till i vilken mån samhällsgrupperna har figurerat 

som primärkällor i tidningsartiklar. 

Undersökningen av medieutrymmet avgränsas i denna uppsats till fem rikstäckande tidningar 

i Sverige. Denna avgränsning har en praktisk anledning. Hela medierummet, med etermedier, 

digitala källor och press är mycket stort i förhållande till den tid och de resurser denna uppsats 

kan ta i anspråk, och därför studeras en begränsad del. Denna undersökning av medierna får 

därför vara adekvat för att visa vad för nyheter medborgare kunde ta del av. En undersökning 

av fem rikstäckande dagstidningar innefattar en stor del av nyhetskonsumtionen i Sverige 

(Arkenhed & Ohlsson 2015: 12), och kan såvida indikera vilka nyheter som medborgare tog 

del av om finanskrisen.  

Avsikten med denna uppsats är inte att redogöra för varje nyhet eller åsiktsyttring som skett i 

de tidningar som undersöks. Syftet är att undersöka mediebevakningen på en övergripande 

nivå i tidningarna i underlaget. Uppsatsen handlar alltså inte om enskilda nyhetsartiklar, utan 

om den nyhetsbild som målades upp i en stor del av den rikstäckande pressen i sin helhet. 

De tidningar som ingår i undersökningen uppvisar sinsemellan intressanta skillnader i termer 

av hur de publicerade kring ämnet finanskrisen. I översiktsdelen av uppsatsens empirikapitel 

illustreras dessa skillnader på en övergripande nivå, i vilken skillnader mellan exempelvis 

dagspress och kvällspress kan ses. Dessa skillnader kan vara av intresse för framtida studier. 

Det systematisk slumpmässiga statistiska underlaget i denna uppsats tar inte hänsyn till 

periodisering och fördelning på ett sätt som gynnar rättvisande jämförelser tidningarna 

sinsemellan. Det systematisk slumpmässiga urvalet ger dock en bra bild av den totala 

mängden publiceringar i sin helhet. 

Denna uppsats gör anspråk på att undersöka vilka som faktiskt drabbades mest av finanskrisen 

eller att redogöra på vilket sätt krisen påverkade samhället. Uppsatsen tar dock i anspråk att 

väga artiklarna om finanskrisen i den tryckta dagspressen i Sverige mot journalistikens 

samhällsuppdrag och ”demokratiska uppgift”, genom att kategorisera de källor och perspektiv 

som förekom i artiklarna. 

Nu omkring 10 år efter finanskrisen finns ett bra tillfälle att reflektera och analysera över hur 

finanskrisen beskrevs och skildrades i svensk rikstäckande press. Med stöd av relevanta 

teorier och studier ska denna uppsats utifrån egna undersökningar redogöra hur finanskrisen 

skildrades. 
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Syfte och frågeställning  

Denna uppsats grundas i uppfattningen om att fördelningen av medieutrymme mellan olika 

grupper i samhället är betydelsefull. Detta för att det är genom detta utrymme som åsikter och 

levnadssituationer kan tas upp till diskussion och ges plats i samhällsdebatten (Nord & 

Strömbäck 2012: 16–19; SOU 1995: 156). Det är genom möjligheten att uttrycka en 

uppfattning i media som den kan debatteras och behandlas i det demokratiska systemet. 

Uppsatsens syfte är att beskriva fördelningen av medieutrymmet i svenska rikstäckande 

tidningar i artiklar som skildrade finanskrisen 2007–2009. Detta ska redogöra vilka som fick 

ta del av medieutrymmet, och uppsatsen kommer även att innefatta en innehållsanalys och 

reflektion över det som framkom i artiklarna.   

Arbetet avgränsas till att behandla artiklar publicerade under åren 2007–2009 i de 

rikstäckande tidningarna Aftonbladet, Dagens industri, Dagens nyheter, Expressen och 

Svenska Dagbladet. Datainsamlingen till grund för uppsatsen görs genom systematiska 

slumpmässiga urval av artiklar som har publicerats av tidningarna under perioden. Parallellt 

kommer en specifik nyhetshändelse väljas för en tolkande kvalitativ innehållsanalys. Samtliga 

artiklar kommer att sökas via den digitala artikeldatabasen Retriever och sorteras ut genom 

sökningar som beskrivs i metodkapitlet.  

FRÅGESTÄLLNING: 

Denna uppsats strävar efter visa vilka som kom till tals i rikstäckande svenska tidningarna 

under finanskrisen 2007–2009. Den strävar efter att visa vad (konkret) som framfördes om 

finanskrisen, och hur (nyanser) det framfördes. Detta ska öppna för reflektion om 

fördelningen av medieutrymme och beskrivningen om finanskrisen. Därför skall denna 

uppsats undersöka: 

Vilka kom till tals i egenskap av primära källorna i artiklar om finanskrisen? 

Vilka nyhetsämnen karakteriserar rapporteringen om finanskrisen? 

Vilka övergripande gestaltningar utmärker hur finanskrisen beskrevs i nyhetsbevakningen? 

Hur kan man förstå svaren på frågorna ovan i relation till journalistikens samhällsuppdrag 

och demokratiska uppgift? 
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TEORIKAPITEL 

INTRODUKTION 
I detta kapitel så kommer teorier och tidigare forskning som är av relevans för denna uppsats 

att presenteras. Uppsatsen söker att visa vilka som kom till tals med anledning av finanskrisen 

i media, hur den skildrades och vad för berättelse som framfördes om den. Detta kapitel 

kommer därför att börja med relevanta teorier och studier om samhället och journalistiken. 

Sedan kommer teorier och studier om gestaltning och dagordning att redogöras för. Slutligen 

kommer studier i samma genre som denna uppsats att presenteras. 

SAMHÄLLET OCH JOURNALISTIKEN 
Demokrati förutsätter att medborgare kan delta i debatt och ta del av information, åsikter och 

idéer. Journalistiken uppfyller samhällets behov av detta genom att den vidmakthåller de så 

kallade informations-, gransknings-, och forumuppgifterna. Detta utgör kärnan i 

journalistikens ”demokratiska uppgift” som journalistiken anses inneha (Nord & Strömbäck 

2012: 16–19). 

Journalistikens demokratiska uppgift innefattar att debatt och informationsutbyte ska kunna 

ske i medierna. Medborgare behöver information om vad som händer i samhället och 

omvärlden etc. Politiker behöver information beträffande omvärlden, väljarna och samhället 

etc. Medierna och journalistiken har uppgiften att förmedla denna informationen från 

medborgare till politiker och vice versa. Helst bör detta informationsutbyte vara så offentligt 

och tydligt som möjligt. Genom att möjliggöra diskussion, debatt och dialog, så upprätthåller 

journalistiken möjligheten att medborgares synpunkter kan uppfattas och behandlas i 

demokratiska institutioner (Nord & Strömbäck 2012: 16–19).  

Statens offentliga utredningars rapport om medierna från 1995 kan ses definiera mediernas 

demokratiska uppgift som att: 

”Massmedierna fullgör tre uppgifter som är särskilt angelägna för den fria åsiktsbildningen, 

nämligen uppgiften att förse medborgarna med sådan information att de fritt och självständigt 

kan ta ställning i samhällsfrågor, uppgiften att granska de inflytelserika i samhället och 

uppgiften att låta olika åsikter och kulturyttringar komma till tals” (SOU 1995: 156).   
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Sammantaget så har journalistiken en demokratisk uppgift som innefattar att medborgarna 

skall ha tillgång till ett balanserat informationsunderlag och att låta människors åsikter 

komma till tals.  

I samspelet mellan journalistiken och samhället bidrar medierna till att skapa sin samtids 

sociala ordningar genom att legitimera intressen. Detta i bemärkelsen att medier påverkar den 

allmänna uppfattningen och definitionen av vad som är rimligt genom sin dominerade 

ställning i samhällsdiskursen (Ekecrantz 1997). 

EKONOMIJOURNALISTIKEN 
Journalistiken kring ekonomin har blivit mer vanlig jämsides med att den finansiella 

ekonomin, i form av exempelvis aktieinnehav, har blivit mer tillgänglig för allmänheten. Det 

är dock i tider av ekonomisk kris som journalistiken om ekonomin, ekonomijournalistiken, 

uppmärksammas i högre grad. Samtidigt är det i dessa sammanhang som denna form av 

journalistik granskas och ifrågasätts som mest (Grafström 2015: 225). 

Som forskningsområde är ekonomijournalistiken ett område under utveckling. Till skillnad 

från andra områden inom journalistikforskningen utgör det inget sammansatt studieområde 

med egna teorier. De studier som görs inom ekonomijournalistiken är dock värdefulla då de 

skapar förståelse för nyhetsinnehållet och ekonomijournalistikens funktion och förutsättningar 

(Grafström 2015: 237). 

Ekonomijournalistiken kan ses som en egen genre inom journalistiken, med egna och 

särskilda förutsättningar, och den kan ses innefatta följande tre särartade delar. 

Ekonomijournalistik innefattar journalistik av en nationalekonomisk och alltså 

samhällsekonomisk karaktär. Ekonomijournalistik kan även innefatta journalistiken kring 

privatekonomiska aspekter, som även kan kallas konsumentjournalistik. Väsentligast utgörs 

dock ekonomijournalistiken av journalistiska skildringar av det företagsekonomiska, alltså 

näringslivsinriktad journalistik (Haglund & Englund 2001) (Grafström 2015: 227). 

De förutsättningar som är speciella för ekonomijournalistiken kan sägas vara att genren 

existerar utan distinkta geografiska avgränsningar. Ekonominyheter kan vara nyheter med ett 

globalt sammanhang. Beroende på ämne och perspektiv kan allt från lokala till globala aktörer 

och händelser vara relevanta för nyhetsrapporteringen (Grafström 2004: 18). 

Ett vanligt resonemang i kritiken mot ekonomijournalistiken är att genren är nära anknutna till 

företagsvärlden. Även om sammansättningen av nyhetsämnen förändras med tiden, så är 
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nyheter om aktiemarknad och företag vanliga i nyhetsrapporteringen om ekonomi. Den 

ekonomiska journalistiken kritiseras då för att agera kommunikationskanal åt företag, istället 

för informationskanal i allmänhetens tjänst (Hadenius & Söderhjelm, 1994) (Grafström 2003: 

227–229).  

Exempelvis har ekonomijournalistiken i svenska studier kritiserats för att inte ifrågasätta och 

granska bankväsendet på ett adekvat sätt, och att relaterad rapportering om ekonomiska 

nyhetshändelser kan vara okritisk (Hadenius & Söderhjelm, 1994) 

Ekonomijournalistiken är en relativt ouppmärksammad genre inom journalistikforskningen 

men dock en genre, som journalistiken i stort, strävar efter att informera allmänheten snarare 

än framhäva särintressen. Ekonomijournalistiken är viktigt, då den kan anses delta i 

konstruerandet av idéer och föreställningar om hur företagande skall gå till och såvida vara 

legitimitetsskapande i dessa sammanhang (Grafström 2003: 235) (Grafström 2004: 2, 16–17). 

DAGORDNING OCH GESTALTNING 
Här presenteras dagordningsteori och gestaltningsteori. Dagordningsteori handlar om vilka 

sakfrågor som finns på medieagendan medan gestaltningsteori handlar om hur sakfrågor 

beskrivs.   

Dagordningsteori är ett koncept som studeras i samband med journalistikstudier. Konceptet 

dagordningar behandlar vilka nyheter som når en publik och hur de presenteras för publiken. 

Inom akademiska studier som används begreppen dagordningsteori, kallat Agenda setting på 

engelska. 

Dagordningsteori handlar om vilka sakfrågor, händelser eller personer som det rapporteras om 

i media. Inom journalistikforskningen förknippas dagordningar med hur nyhetsmedier 

påverkar de ämnen som diskuteras i medier och samhället. Följaktligen påverkar detta det 

som mediekonsumenterna uppfattar som viktigt, då frågor som dominerat i mediernas 

dagordning uppfattas som viktiga i opinionen (Shehata 2015: 345) (McCombs & Shaw 1972). 

Dagordningsteorin behandlar den uppmärksamhet som tillägnas olika frågor och ämnen i 

media. Det är sambandet mellan prioriteringar av sakfrågor i medierna, och prioriteringen av 

sakfrågor hos medborgare som teorin bemöter. Detta samband benämns som 

dagordningseffekter (Shehata 2015). 
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Gestaltningsteorin, som kallas Framing på engelska, liknar alltså i viss mån 

dagordningsteorin. Om dagordning handlar om vad som presenteras så handlar gestaltning om 

hur händelser presenteras: 

”To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 

communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causing 

interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described” 

(Entman, 1993: 52). 

Det finns olika former av gestaltningar och det är vanligt att skilja på sakfrågespecifika 

gestaltningar och generella gestaltningar. Gestaltningsteori handlar om inte bara om vilka 

argument som framförs utan även inramning av ämnen och händelser. Detta kan innefatta 

journalistiska infallsvinklar, de som uttala sig, valet av de fakta som presenteras och de ordval 

som används. Exempel på vanligt förekommande gestaltningar kan vara konfliktgestaltningar, 

spelgestaltningar, och moralgestaltningar (Shehata, 2015: 361–363). 

Nyhetsjournalistiken tenderar att präglas av någon eller några gestaltningsformer. Dessa 

gestaltningar i journalistisk produktion kan ses som oundvikliga. De kan vara både medvetna 

och omedveten och de kan vara drivna av aspekter i det journalistiska arbetet, den så kallad 

medielogiken - det praktiska arbetet och de förutsättningar journalistiken förhåller sig till. De 

kan också resultera ur olika aktörers avsikt att påverka opinionsbildningen (Shehata, 2015: 

364). 

TIDIGARE STUDIER  
Bland de studier som tidigare har genomförts angående journalistiken kring finanskrisen 

presenteras här några som är relaterade till denna uppsats. Den ena är studie om hur den 

allmänna uppfattningen om finanskrisen 2007–2009 påverkades av media i Storbritannien, 

”The Media, The Public and The Great Financial Crisis”. Den andra är en studie som 

behandlar mediers skildrande av finanskrisen under hösten 2008 i Sverige, ”Bilden av 

finanskrisen”. Båda studierna behandlar ett flertal medier som pressen och etermedia. 

I ”The Media, The Public and The Great Financial Crisis” framgår det hur den allmänna 

uppfattningen om finanskrisen 2007–2009 påverkades av medierna i Storbritannien. I aspekter 

om hur krisen uppkommit, vem som bar ansvaret och vilka åtgärder som krävdes för att 

komma till rätta med problemet så föreföll medierna ha en påverkansförmåga på 

folkopinionen. Studien påvisade att medborgare i Storbritannien påverkades i sin uppfattning 
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om den finansiella krisen genom sättet medierna skildrade och ramade in händelsen. 

Allmänna uppfattningar om orsakerna till krisen och möjliga motåtgärder begränsades av de 

förklaringar som fick utrymme i medierna, även om det finansiella systemets roll och 

uppbyggnad ifrågasattes sporadiskt (Berry 2019).  

Generellt så skildrade medierna finanskrisen i termer av att ”någon gjort fel”, snarare än ett 

systemmässigt fenomen. Författaren menar att mediernas skildring av finanskrisen överlag var 

snäv och avgränsad till smala och redan etablerade politiskt och ekonomiskt idéer och 

koncept. Detta var allvarsamt då medborgarna inte fick ta del av alternativa förklaringar till 

finanskrisen annat än de som redan var vedertagna bland banktjänstemän och ekonomer 

(Berry 2019: 86–87). 

Studien kan summeras i att bank- och finanssektorn i Storbritannien fredades som system i 

mediernas skildring av finanskrisen, även om kritik mot banker och bankdirektörer förekom. 

Gestaltning av krisen i medierna bistod att motivera den politiska åtstramningspolitik som 

följde krisens spår, och mediediskursen stödde det politiska beslutet att stödja krisande banker 

med skattemedel, genom att beskriva detta som det enda alternativet för att hantera krisen 

(Berry 2019: 271–276). 

I ”Bilden av finanskrisen” om finanskrisen skildring i Sverige visas på hur finanskrisen under 

hösten 2008 bevakades i medierna. Studien bygger på en statistisk undersökning av 

publiceringar kopplade till finanskrisen under omkring 3 månader, 15 september till 31 

december. Studien visar bland annat att omkring hälften nyheterna i bevakningen fokuserade 

geografiskt på Sverige och att omkring 16 procent fokuserade på Europa och 16 procent 

handlade om Nordamerika (Färm, Jendel & Nord 2012). 

Studien fann även att politiker var vanligaste källorna i nyhetsrapportering i internationella 

nyhetshändelser, medan det i svenska nyhetshändelser mest var medborgare som figurerade 

nyhetskällor (Färm, Jendel & Nord, 2012: 31). Studien framhåller även att bland de olika 

termer som användes i bevakningen av finanskrisen var termen "finanskris" den som kom att 

användas mest, och i synnerhet bland tryckta medier. Andra termer var ”finansoro”, 

”bankkris” eller ”ekonomisk kris”. Termen ”finanskrisen” användes i 63 procent av alla inslag 

och publiceringar totalt samt mellan 70 och 80 procent av publiceringarna i tryckta medier 

(Färm, Jendel & Nord, 2012: 3). 
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Enligt studien så var nyhetsrapportering om finanskrisen inriktad på gestaltande av 

sakpolitiska frågor, dvs det rådde fokus på sakgestaltning och i synnerhet vid politiskt 

kopplade nyheter. I medier som fokuserade på ekonomibevakning skildrades finanskrisen i 

artiklar om enskilda företag eller banker och om större börsförändringar (Färm, Jendel & 

Nord, 2012: 3). 

De båda studierna i detta avsnitt bygger på ett flertal olika medier utöver tidningar, som 

television och radio. Eventuella skillnader och likheter i fynden hos de båda studierna 

gentemot denna uppsats bör ses mot att de bygger på olika underlag i vissa avseenden. De 

både studierna har dock bidragit med information, kontext och metodik. De har såvida varit 

till hjälp för utformningen av denna uppsats.  
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METOD OCH AVGRÄNSNINGAR  

INLEDNING 
I detta kapitel så beskrivs den metodik som ligger till grunden för denna uppsats. Metodiken 

syftar till att påvisa vilka som kom till tals i egenskap av primära källor samt vad för 

berättelse och gestaltningsformer som framfördes om finanskrisen. Resultaten därav lägger 

grund för reflektion om journalistikens roll i samhället. 

ORIENTERING 

Informationen om vilka som kom till tals är av beskrivande natur. Detta eftersom det som 

efterfrågas är en sammanställning och en definition av vilka som kom till tals, vilket som kan 

beskrivas i kvantitativa termer. Det förutsätter avgränsningar och tydliggörande av vad som 

menas med begreppet vilka.  

”Vilka” definieras och avgränsas i denna uppsats som yrkesidentiteter och är detsamma som 

artiklarnas primärkällor. Istället för klassbegrepp eller andra definitioner så tillämpas 

begreppet ”yrkeskategori” eller ”yrkesgrupp”.  

Detta görs som ett sätt att avgränsa grupper av människor i samhället och därmed kunna 

tillämpa begreppet ”vilka” i undersökningen. Detta tillvägagångsätt utesluter inte människor 

som presenteras utan yrkesroller, de inkluderas i termen ”Annat”. Det kan förefalla 

korthugget, men källor eller primärkällor som presentas utan yrkesroll var mycket ovanligt i 

studiens underlag, och fler kategorier hade därför varit överflödigt.  

Med artiklarnas primärkällor menas den källa som kom till tals, alternativt mest till tals om de 

var fler än en, i artiklarna. Det räknas endast en primärkälla per artikel. Det är den mest 

framträdande källan i artikeln som räknats in, och inte nödvändigtvis den som kommit till tals 

först eller sist. Även i artiklar där det ett flertal källor byts av mot varandra väljs den som 

kommit till tals mest, även om detta emellanåt kan vara en subjektiv avvägning.       

I frågan om vilka ämnen och gestaltningar som framfördes så kan mycket information 

anskaffas genom strukturerade slumpmässiga urval, genom att visa fördelningen av 

nyhetsområden och gestaltningsformer. Vad det skrevs i tidningarna kommer att definieras i 

termer av en översikt av nyhetsämnen och gestaltningsformer som förekom i artiklarna om 

finanskrisen.  
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Hur det skrevs om finanskrisen kommer att undersökas närmre genom en tolkande kvalitativ 

innehållsanalys av texterna i artiklarna. Informationen blir mer djupgående om den framställs 

genom kvalitativ innehållsanalys, som illustrerar exempel på gestaltningar och 

sammansättning av nyhetstexter. Detta ger en djupare uppfattning om hur finanskrisen 

beskrevs. 

Metoderna som används i denna uppsats är såvida både av kvalitativ och kvantitativ karaktär. 

Den kvantitativa delen tillför ett kvantitativt statistiskt underlag som sedan nyttjas för vidare 

analys. Denna del grundas på nyhetsartiklar som väljs ur som ett systematiskt slumpmässigt 

urval av relevanta artiklar som publicerats i fem tidningar under undersökningsperioden 

2007–2009. Vidare kommer även artiklar att väljas ut för genomförandet av en tolkande 

textanalys. Denna kvalitativa analys utökar informationen i studien och ger mer underlag vid 

sidan av teori och tidigare forskning. 

Den kvantitativa delen av studien har fördelen att dess fynd är generaliserbara då de tas fram 

genom statistiskt riktig metod där underlaget bygger på systematiskt slumpmässiga urval. Den 

kvalitativa delen av studien ger inte generaliserbara resultat då denna del bygger på ett fåtal 

artiklar, och resultaten blir enbart indikationer på hur det skulle kunna se ut i artiklar om 

finanskrisen. Dock så behövs denna kvalitativa del av studien för att kunna ge svar på 

frågeställningens del om hur finanskrisen skildrades. 

RELIABILITET OCH VALIDITET 

Det är viktigt att metoderna som används ger tillförlitliga och relevanta resultat. Validitet är 

ett centralt begrepp om det metoderna uppmäter, och betyder giltighet. Begreppet behandlar 

relevansen hos data och analyser i förhållande till undersökningens problemformulering, att 

”man mäter det man avser att mäta” (Østbye et al. 2003: 40). 

Även begreppet reliabilitet är centralt i dessa termer om undersökningar, och innebär 

tillförlitlighet. Begreppet behandlar kvaliteten i insamlingen av data, och observerar 

eventuella mätfel. Begreppen reliabilitet och validitet utgör tillsammans analysens validitet 

(Østbye et al. 2003: 40). 

Målsättningen är att gynna analysens validitet och det är viktigt att notera att både kvalitativa 

och kvantitativa undersökningar har sina för och nackdelar i förhållande till begreppen 

reliabilitet och validitet. Det är inte alltid som mätningar eller undersökningar uppvisar en hög 

reliabilitet och validitet. Generellt så har kvantitativa mätningar fördelen att hålla hög 
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reliabilitet. Kvalitativa undersökningar kan ofta ligga närmre det centrala i det som eftersöks, 

och såvida hålla en högre validitet (Østbye et al. 2003: 41). 

Alltså tillämpas i denna uppsats både kvantitativa och kvantitativa metoder. Den kvantitativa 

delen ger relativt tillförlitlig deskriptiv information, och den kvalitativa metoden ger 

information om mer subtila aspekter i texterna med en högre validitet. Det kan noteras att 

inget formellt reliabilitetstest har utförts i denna uppsats, men en föregående 

pilotundersökningen har bistått att säkra kvaliteten i kodningen och undersökningen. 

PILOTSTUDIEN 

Denna uppsats föregicks av en pilotstudie med en målsättning och struktur som liknar den i 

denna studie. Pilotundersökningen behandlade dock en kortare tidsperiod och endast en 

tidning, nämligen Dagens Industri. Pilotstudien utgick från samma artikeldatabas, Retriever 

och den tillämpade likartade kvantitativa och kvalitativa studier som denna uppsats gör, om 

än i en mindre utvecklad form. 

Denna pilotstudie kommer inte att behandlas närmre i denna uppsats, utöver att den 

bekräftade att Finanskrisen var ett stort nyhetsämne under hösten 2008. Att artiklarna 

fokuserade på näringslivsrapportering, samt att det i huvudsak var män ur näringslivet som 

kom till tals i artiklarna. 

Detta är förenligt med tidigare studier som visar att ekonominyheter ofta har ett 

företagsekonomiskt perspektiv. Mest behandlas privata företag och den ekonomiska 

bevakningen beskrevs vanligast ur företagsekonomiska perspektiv, och framförallt 

representanter från näringsliv kommer till tals (Haglund & Englund, 2001) (Grafström 2004: 

6–7). 

Härnedan presenteras metodiken för den kvantitativa undersökningen, följt av den metodikern 

för den kvalitativa undersökningen som ger uppsatsen sin empiriska del. Dessa presenteras 

var för sig. 

 

KVANTITATIV DEL 
Den kvantitativa underökningen som följer här bygger på ett strukturerat slumpmässigt urval 

och syftar framförallt till att med beskrivande statistik visa vilka som kom till tals i artiklar 

om finanskrisen publicerade 2007–2009. 
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METODEN 

Denna del av materialet i uppsatsen bygger på kvantitativ metodik. I denna metod används 

begreppen enheter, variabler och variabelvärden. Dessa är centrala begrepp i kvantitativ 

analys (Østbye 2003: 158).  

I denna undersökning är tidningsartiklar enheterna, de olika aspekter av vad som framkom i 

artiklarna är variablerna och dessa aspekter i vardera tidningsartikel är variabelvärdena. Det är 

sammanställningen av dessa enheter, variabler och variabelvärden som återfinns i bilaga 1. 

Denna bilaga är en datamatris som innehåller dataunderlaget för den kvantitativa delen av 

undersökningen, och delar av detta presenteras vidare i empirikapitlet. 

Enheternas variabler kan alltså tillskrivas värden, och dessa är variabelvärdena. 

Variabelvärdena kan anges i etiketter (namn) eller i siffor och kan användas för att hitta 

likheter eller olikheter bland enheterna (Østbye 2003: 160). Denna form av analys kan belysa 

frekvensfördelningar, vilket som visar hur många (frekvensen) av varje variabelvärde som 

förkommer i en undersökning. För att göra frekvensfördelningar mer överblickbara kan det 

vara lämpligt att gruppera fördelningen. Grupperingen görs genom att fördelningen paketeras 

in i olika kategorier, vilket som lämpligen görs när materialet skall redovisas (Østbye 2003: 

162–165). 

Den kvantitativa metoden som beskrivs här nedan bygger på tidningsartiklar som enheter. 

Dessa tidningsartiklar har tagits från ett antal tidningar under en specifik period, och de 

undersöks gentemot ett antal variabler om artiklarnas innehåll och källornas egenskaper, 

vilket som sammanställs till variabelvärden. Fördelningen hos en del av dessa variabelvärden 

kommer att redovisas i empirikapitlet. Ändamålet är att illustrera fördelningen av vissa 

egenskaper som kan förekomma i underlaget på ett beskrivande sätt.  

Underlaget utgörs av ett så kallat urval i en population. Urvalet är en liten grupp enheter som 

hjälper oss att dra slutsatser om hela den stora gruppen enheter (Østbye 2003: 151). I detta fall 

utgör urvalet en andel av de tidningsartiklar som publicerades om finanskrisen 2007–2009. 

Populationen utgör samtliga artiklar om finanskrisen som publicerades under perioden. 

Beskrivande statistik är värdefull för att den är generaliserbar. Den ger genom undersökning 

av ett urval möjligheten att dra slutsatser om hela populationer. Detta gäller dock under 

förutsättningen att urvalsdragningen är slumpmässig. Alltså måste urvalet vara draget ur 
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populationen på ett slumpmässigt sätt, annars kan inte urvalet ge generaliserbar information 

(Østbye 2003: 244). 

I den kvantitativa undersökning till denna uppsats så har ett systematiskt urval tillämpats. Ett 

systematiskt urval bygger på att populationens storlek skattas i antal. Detta antal divideras 

mot det antal som skall utgöra ur urvalet, och på detta sätt framkommer det systematiska 

urvalets storlek (Østbye 2003: 246–247). Exempelvis skulle ett urval av 10 procent i en 

population av 100 artiklar innebära att var tionde artikel valdes ut ur populationen, och att 

dessa sedan utgör urvalet. 

Ett systematisk urval är slumpmässigt och såvida ger det generaliserbara resultat. Den 

kvantitativa undersökning i denna uppsats ämnar till att undersöka innehållet i enheter, 

variabler och variabelvärden i en form av kvantitativ innehållsanalys. Till en sådan analys 

lämpar sig ett systematisk urval bra. Dock är viktigt att ta hänsyn till periodiciteten, alltså 

tidsvariationer i fördelningen av variabelvärden (Østbye 2003: 245–247). 

URVAL AV TIDNINGAR 

Den kvantitativa undersökningen grundar sig i en arkivundersökning av de fem tidningarna 

Dagens Industri, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter. Att dessa 

väljs beror på att de tillsammans utgör en stor del av nyhetskonsumtionen i Sverige (Arkhede 

& Ohlsson 2015). Dessa tidningar är väletablerade, stora och hör till de mest lästa tidningarna 

i landet. 

Artiklar från dessa rikstäckande tidningar undersöks för att ge en bild av hur finanskrisen 

framställdes i stora svenska tidningar och undersökningen av nyhetsmedier begränsas i denna 

uppsats till dessa fem tidningar. Det finns många sorter av nyhetsmedier, men för att göra 

undersökningen genomförbar inom ramen för de förutsättningar i termer av tid och utrymme 

som gäller för denna uppsats så kommer undersökningen endast behandla tryckta medier, och 

då artiklar i dessa fem tidningar. 

Av de fem tidningar som har valts för undersökningen är två Aftonbladet och Expressen. 

Dessa två tidningar hör till kvällspressen och har valts för att de är de två stora rikstäckande 

kvällstidningarna i landet i denna kategori. Två andra tidningar som ingår i undersökningen är 

Dagen Nyheter och Svenska Dagbladet och är två stora morgontidningarna med rikstäckande 

läsarkrets (TU branschfakta, 2017).  
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Undersökningen inkluderar även Dagens Industri, som är landets primära näringslivstidning 

och som har en rikstäckande läsarkrets. Denna tidning är relevant för undersökningen på 

grund utav finanskrisens koppling till ekonomi och näringsliv, vilket som är ämnen som 

tidningen har fokus på (Dagens Industri 2018) (TU branschfakta, 2017). I denna uppsats 

kategoriseras Dagens Industri till morgontidningarna (dagspressen). 

VAL AV TIDSPERIOD 

Finanskrisen kan sägas ha nått sin höjdpunkt under hösten 2008 i samband med att det 

amerikanska finansinstitutet Lehman Brothers gick i konkurs och det kan argumenteras för att 

krisen hade åverkningar i många år efter 2008 (Kederstedt 2012) (Mukunda 2018). Det kan 

även argumenteras för att krisen inte uppkom ur det blå utan att den föregicks av finansmässig 

turbulens under 2007. 

Det finns därför flera tidsmässiga definitioner av när finanskrisen ifråga ägde rum. En sökning 

kan visa att tidsperioden kan definieras som 2008, 2007–2008, 2008–2009, 2007–2009, 

2007–2010 och även 2007–2018. Krisen har även olika benämningar, den har kallats för 

finanskrisen, den stora finanskrisen, den stora recessionen, etc. Exakta datum för krisen kan 

diskuteras, men en vanlig definition är i vart fall att krisen centrerar i år 2008 (Havemann 

2009). 

Tidsperioden 2007–2009 är en inte ovanlig tidsmässig definition av krisen och det är den 

tidsram som används i denna uppsats för att definiera finanskrisen. Detta för att det är en 

använd definition som innefattar viktiga delar av finanskrisens förlopp och verkningar. 

Benämningen ”Finanskris” är även den benämning som används i denna uppsats. Detta för att 

den är den mest vedertagna benämningen (Färm, Jendel & Nord 2012). 

Periodiciteten i denna sökperiod har som det framgår i empirikapitlet konsekvensen att hösten 

2008 överrepresenteras i den empiriska studien medan året 2007 försummas. Detta beror på 

att koncentrationen av artiklar som publicerades om finanskrisen fördelades ojämnt under 

studieperioden. Detta förändrar inte att perioden 2007–2009 är intressant att studera i sin 

helhet, men bör hållas i åtanke att det empiriska underlaget inte är jämnt fördelar över 

perioden. Följaktligen säger underlaget relativt lite om medieskildringen av finanskrisen 

under år 2007.  
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SÖKMETOD TILL EMPIRISK- OCH ÖVERSIKTSÖKNING 

Uppsatsens empiriska underlag inleds med en kartläggning av publikationsmängden och 

relevanta termer som användes i publikationer om finanskrisen. För detta användes det 

digitala mediearkivet Retriever, som enligt egen utsago det största digitala nyhetsarkivet i 

Norden. De har digitalt arkiverat nyheter från tryckta medier, digitala medier samt etermedier 

från och med 1980-talet (Retrievrer.se). 

I Retriever undersöktes alternativa termer för finanskrisen i samtliga fem tidningar. Notera att 

denna sökning som utgör grunden till den kvantitativa undersökningen, detta framgår närmre i 

avsnittet ”Design kvantitativ undersökning”. Sökningen genomfördes mellan datumen 2007-

01-01 till 2009-12-31 och begränsades till artiklarnas rubrik och ingress, inte hela artiklar. 

Detta för att undvika artiklar där kopplingen till sökorden skulle kunna vara allt för svag, detta 

gäller för samtliga sökningar i Retriever.  

Valet av söktermer, alltså ord som beskriver finanskrisen, grundar sig i urvalet i den tidigare 

studien ”Bilden av finanskrisen”, som menar att ”Finanskris” var den vanligaste termen, och 

vanligare än termer som ”finansoro”, ”bankkris” eller ”ekonomisk kris” (Färm, Jendel & 

Nord 2012). Dessa termer har undersökts för denna uppsats, samt de ytterligare två 

engelskspråkiga termer, ”subprime” och ”Lehman”. Subprime refererar till den finansiella 

konstruktion som föranledde krisen. Lehman refererar till det finansinstitut som ansökte om 

konkurs i september 2008. I denna del undersöktes termen finanskris både i bestämd och 

obestämd form. 

Andra möjliga alternativa termer har inte inkluderats i sökningen. Egna sökningar och tidigare 

studier visar sammantaget att det är osannolikt att andra mer vedertagna termer för 

finanskrisen skulle ha använts under perioden.  

DESIGN AV DEN KVANTITATIVA UNDERSÖKNINGEN 

Resultatet av den kvantitativa sökningen, både översikten och huvudundersökningen, 

presenteras i empirikapitlet. Det kan här noteras att huvudundersökningen grundas på en 

population av 2052 enheter, alltså 2052 nyhetsartiklar, och detta utgör underlaget i 

undersökningen.  

Ur detta artikelunderlaget har ett systematisk slumpmässigt urval gjorts. Var 10e artikel har 

dragits ur populationen och bildar såvida urvalet i undersökningen. Detta urval kodas alltså i 

en kronologisk följd. Ett urval på 10e artikel motsvarar 10 procent av populationen och 
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urvalet är slumpmässigt draget och ger därför generaliserbar information. Urvalet är talrikt 

och resultaten blir lätta att illustrerar i termer av procentenheter utan att bli missvisande. 

Enheterna i urvalet kodas sedan efter ett antal variabler i ett kodschema som presenteras i 

bilaga 4, samt med sitt utfall i bilaga 1. Detta kodschemat användes för att koda urvalet av 

tidningsartiklar om finanskrisen som undersöks. De variabler som kodades in i kodschemat 

som användes för den statistiska undersökningen framgår i bilaga nummer 4.  

För att göra urvalet informativt har eventuella utfall på det som inte är artiklar, utan snarare 

TV tablåer, insändare, och dylikt icke-journalistiskt extramaterial ignorerats och uteslutits 

utan att räkne-ordningen i det systematiska urvalet modifieras. I de fall då en extern källa inte 

förekommit så har skribenten noterats som artikelkälla, om denne kan anses agerat som sådan. 

Detta eftersom många artiklarna är skriva eller kan tolkas som enskilda journalisters 

synpunkter och utan externa källor, vilket som beskrivs närmre i empirikapitlet. 

Notera att denna kvantitativa undersökning endast avser att ta fram information av 

beskrivande art. För mer nyanserad och djupgående information tillämpas en separat 

kvalitativ undersökning, som beskrivs här nedan. 

 

KVALITATIV DEL 

METODEN 

Den kvalitativa undersökningen i denna uppsats utgår från en tolkande och kvalitativ 

textanalys. Detta moment ingår för att denna uppsats bättre skall kunna belysa hur 

nyhetsämnen framförts i nyhetsartiklar om finanskrisen. Därtill kan denna metod bättre 

studera skillnad mellan vad som skrevs och hur det skrevs i relevanta texter. En tolkande och 

kvalitativ textanalys kan studera skillnaden mellan innehåll, hur det uttrycks, materialet som 

framförs och sättet det framförs på (Østbye 2003: 64; Silverstone 1999: 29). 

Denna kvalitativ undersökning ingår i uppsatsen för att belysa aspekter som kan förbises i den 

kvantitativa undersökningsdelen. Jämförs kvalitativ innehållsanalys gentemot kvantitativ 

innehållsanalys så kan den senare sägas endast framföra manifesta värden, alltså sådant som 

går bra att kvantifiera. Däremot så kommer inte underliggande betydelser med i en kvantitativ 

analys. En text är inte summan av enheter, utan en helhet med en innebörd som inte kan 

belysas genom kvantifiering. En skrifts mening är heller inte alltid entydig, den kan behöva 
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tolkas (Østbye 2003: 64–65). Det är detta som görs i denna uppsats med kvalitativ 

innehållsanalys med hermeneutisks grund.  

En textanalys är ingen entydig teknik då en textanalys kan genomföras med flera arbetssätt 

och dessa kan bero på texten som ska analyseras. Av detta skäl kan textanalysen sägas vara 

objektstyrd. Arbetsmetodiken kan variera beroende på egenskaperna i den text som ska 

analyseras (Østbye 2003: 69). 

Det som en textanalys handlar om är texter. Den kan endast ge kunskap om texterna som 

undersöks, med inte om deras sammanhang eller om hur läsare har upplevt eller påverkats av 

texterna. Dock så kan textanalys ge underlag för att nyansera slutsatser och ge kunskap som 

inte kan nås med kvantitativa medel. För även om textanalys kan användas som en fristående 

undersökningsmetod, så kan den även kombineras med andra metoder (Østbye 2003: 70). 

Texter uppkommer i specifika kontexter eller sammanhang, både i en vidare bemärkelse och 

en närmre bemärkelse. Undersöks texters vidare kontext så handlar det om att aspekter som 

årtal, geografisk plats, samt kulturella och sociala aspekter analyseras. Undersöks närmre 

kontexter så är det bilder, layout, artikels placering och dylikt som undersöks (Østbye 2003: 

74). I denna uppsats är det de vidare kontexterna som är av intresse, medan de närmre 

kontexterna utelämnas. 

Textanalys är inte en entydig teknik men den förhåller sig till vissa ramar. Dessa innefattar att 

en textanalys ska ha ett syfte och att det skall finnas ett analytiskt intresse att genomföra 

textanalysen. Det som undersöks kan vara innehållsmässiga aspekter i texten, och även sättet 

texten behandla hur vissa grupper eller fenomen framställs i texten kan granskas (Østbye 

2003: 70). 

Den kvalitativa textanalys som tillämpas i denna uppsats är av en tolkande, hermeneutisk 

karaktär. I hermeneutiken betonas rollen mellan texten och den som analyserar texten. Detta 

för att var och en tar med sig egna kulturella och historiska erfarenheter med sig, in i 

textanalysen. Detta kallas för ”fördomar” inom Hermeneutiken och är alltså den förförståelse 

som analytikerna tar med sig in i textanalysarbetet. Det är viktigt att inom ramen för en 

textanalys ha med sig denna självförståelse (Østbye 2003: 71) (Gripsrud 2000). 

Författaren till denna uppsats har en bakgrund inom företagsekonomi (Ekonomie 

kandidatexamen). Detta medför att ämnet finanskrisen är bekant. Tolkningen av texter om 
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finanskrisen kan färgas av företagsekonomiska aspekter som individer med en annan 

bakgrund kanske inte hade betonat. 

ORIENTERING 

Den kvalitativa delen av denna studie bygger på en innehållsanalys av fem stycken artiklar, 

den tolkar dessa texter och i synnerhet nyhetshändelsens gestaltning. De fem behandlar en 

specifik nyhetshändelse och har valts från vardera av de fem tidningar som ingår i underlaget. 

Endast utförliga artiklar har tagits, notiser, kommentarer och dylikt har förbisetts. Tidningarna 

är resursrika, stora och därmed inflytelserika på medieagendan och mediedagordningen. 

Nyhetshändelsen som dessa artiklar behandlar är den om när det amerikanska finansinstitutet 

Lehman Brothers inledde sin konkurs den 15 september 2008. Denna nyhetshändelse har valts 

eftersom finanskrisen kom att uppfattas som ett etablerat faktum i medier genom denna 

händelse (Kederstedt: 2012) (Mukunda: 2018).  

Finansinstitutet Lehman Brothers konkurs utgjorde ett skifte. Innan denna händelse så var 

finanskrisen förvisso pågående, men inte ett stort nyhetsämne i pressen. Efter denna händelse 

så etablerades finanskrisen som ett viktigt ämne, och därför är denna så kallade 

Lehmankrashen intressant att studera i denna uppsats.  

Andra nyhetshändelser hade också kunnat vara relevanta att studera närmre. Men av alla 

nyhetshändelser som framgått i översiktsöknigen (se empirikapitlet) så förefaller 

Lehmankrashen vara den mest distinkta. Denna nyhetshändelse torde likväl som någon annan 

kunna ge exempel på hur det skrevs om finanskrisen, och illustrera de gestaltningar och 

dagordningar som förekom. För att exemplifiera den rikstäckande nyhetspressen, och inte 

enskilda tidningar, tas artiklar ur alla studerade tidningar i en likartad omfattning. 

Aspekter som studeras i den tolkade kvalitativa underökningen inkluderar dagordning och 

gestaltningsformer. Gestaltningar innefattar sättet som argument framförs på, sättet ämnen 

och händelser ramas in, infallsvinklar, urvalet av de som uttala sig i artiklarna, urvalet av 

fakta som presenteras samt ordval (Shehata, 2015: 361–362). 

Studier av gestaltning i mediernas skildrande av ekonomiska är ett område som har tillämpas i 

studier om journalistik (Peck 2014). Det som kan påvisas är hur presentationen av ett ämne i 

nyhetsrapporteringen kan påverka den allmänna uppfattningen av ämnet.  
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Den kvalitativa tolkande innehållsanalysen struktureras i mallen beskriven i stycket nedan, 

inspirerad av studien ”Journalism’s discursive events and sociopolitical change in Sweden 

1925–87” (Ekecrantz, 1997). Kategorier och underkategorier från denna studie presenteras 

nedan i förenklad form och överflödiga kategorier har förbisetts. Mallen används för att 

strukturera upp i innehållsanalysen av texter. 

MALL FÖR DEN KVALITATIVA UNDERSÖKNINGEN 

En artikel per tidning publicerad i nära anslutning till att nyheten om Lehman Brothers 

konkurs valts ut. De daterar till omkring den 15–16 september 2008 och presenteras i 

empirikapitlet.  

Kategorierna som innefattas i denna mall är kategorierna A) det ekonomiska systemet, B) den 

politiska makten, C) den politiska offentliga sfären och D) den journalistiska institutionen och 

slutligen E) diskursen i tidningarna. 

Det ekonomiska systemet A) kommer att noteras i termer av rådande ekonomiskt system och 

konjunkturläge. Den politiska makten B) noteras i termer av sittande regering, reformer och 

statens roll.  

Den politiska offentliga sfären C) noteras i termer av de ämnen och institutioner som 

dominerar den politiska diskursen. De journalistiska institutionerna D) noteras efter 

journalistiken i den institutionella dagordningen och dess kommunikation till publiken. 

Mediediskurserna E) noteras efter dominerar händelser, tidsmässiga perioder, sociala 

konflikter eller samhällsmässiga problem. 

Vidare kommer texternas innehåll att tolkas efter aspekter som kan relateras till 

dagordningsfrågor och gestaltningsformer enligt teorikapitlet. Dessa kommer att tolkas, 

beskrivas och i viss mån exemplifieras. Fokus kommer att läggas på den gestaltningsform 

som varit mest framträdanden i det kvantitativa underlaget, men även andra gestaltningar 

kommer att beskrivas närmre. 

Den kvalitativa delen av undersökningen i denna uppsats ger inte i sig självt generaliserbara 

resultat. Det som framkommer får ses som exempel och indikationer på hur det kan se ut i 

artiklar om finanskrisen. Trots detta så är denna kvalitativa del av uppsatsen viktig då den kan 

tillför information med hög validitet om hur finanskrisen omskrevs, på ett sätt som inte kan 

framställas i den kvantitativa delen av undersökningen.   
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EMPIRISKA RESULTAT 
Denna uppsats avser bland annat att visa vilka kom till tals i rikstäckande svenska tidningar 

under finanskrisen 2007–2009, vad som skrevs om finanskrisen, och hur det framfördes. I den 

första delen av empirikapitlet åskådliggörs vilka kom till tals med anledning av finanskrisen 

och vad som skrevs om den.  

Den senare delen av kapitlet utgör en kvalitativ undersökning som lägger ger mer nyanserad 

information om hur finanskrisen skildrades och vad för berättelse som framfördes om den. 

Detta kapitel avslutas därefter i en kort sammanställning där fynden sammanfattas.  

ÖVERSIKT 
Uppsatsens empiriska underlag presenterar inledningsvis en kartläggning av publikationer om 

finanskrisen under perioden 2007–2009. Antalet publicerade artiklar om finanskrisen 

varierade under perioden och ökade påtagligt i september 2007, enligt grafen nedan. 

PUBLICERINGAR ÖVER TID 
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Från ett fåtal publicerade artiklar per månad under 2007 skedde en liten ökning av 

publiceringarna under våren 2008. Med start i augusti 2008 ökade antalet publicerade artiklar, 

under september var ökningen påfallande och under oktober nåddes en topp i antalet 

publicerade artiklar per månad. Under de följande månaderna så minskade antalet 

publiceringar men de kvarstod vid relativt höga nivåer under resten av året. Under det 

följande året 2009 förblev antalet publiceringarna förhållandevis höga men fortsatte att avta i 

antal.  

Finanskrisen som ord, var den term som mest användes för att beskriva händelsen. Under 

perioden 2007–2009 fick termen ”Finanskrisen” i 1718 träffar, och i obestämd form fick 

”Finanskris” fick 360 träffar. Detta är en stor andel av utfallet om man ser att termer som 

”Bankkris” fick 40 träffar, ”Ekonomisk kris” fick 188 träffar, Finansoro fick 57 träffar, 

Finansiell oro fick 11 träffar. Ser man på engelskspråkiga termer som använts i svenska 

tidningar, som ”Subprime” som fick 24 träffar eller ”Lehman” som fick 225 träffar, så intygas 

vidare att ”Finanskrisen” var den mest använda termen.  

Termen ”Finanskrisen” användes i en klar majoritet av fallen i denna undersökning. 

Genomförs en sökning av termen i bestämd och obestämd form, alltså en sökning med orden 

”Finanskris” och ”Finanskrisen” som utesluter dubbletter (alltså att en och samma artikel ger 

utslag på båda sökorden), så fås det totala utfallet av 2052 artiklar för perioden. I tabell 3 i 

bilagan presenteras en sådan sökning. 

Antalet publiceringar var dock mycket lågt under 2007, och detta innebär att detta år nästan 

inte representeras i undersökningen och därmed uppsatsen på att adekvat sätt. Merparten av 

publiceringarna skedde under hösten 2008, då händelserna kring Lehmans-konkursen 

inträffade. Under 2009 publicerades ett relativt stort antal artiklar om ämnet, men inte med 

samma koncentration som under föregående höst. I oktober månad 2008 publicerades det 500 

artiklar om finanskrisen, vilket är det hösta antal artiklar per månad som observeras i 

översikten. Jämförelsevis publicerades en (1) artikel i oktober 2007 och 61 artiklar i oktober 

2009 om finanskrisen. 

Under 2008 ökade antalet publiceringar snabbt för att sedan gradvis avta. Från 17 artiklar i 

augusti till 156 artiklar i september till 500 i oktober. I november månad 2008 hade antalet 

publikationer fallit till 234 stycken och i december till 168 stycken. Efter årsskiftet fortsatte 

antalet publiceringar avta och i januari och februari 2009 publicerades 131 respektive 103 

artiklar om ämnet.   
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Som det illustreras i tabell 3 i bilagan var de tidningarna som publicerade flest artiklar i ämnet 

Dagens Nyheter med 627 artiklar följt av Svenska Dagbladet med 537 artiklar. Dagens 

Industri publicerade 486 artiklar och kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen publicerade 

210 respektive 192 artiklar vardera. Morgontidningar publicerade var och en fler artiklar om 

finanskrisen än Dagens Industri, och kvällstidningarna publicerade relativt få artiklar om 

ämnet under perioden.  

DE SOM KOM TILL TALS I TIDNINGARNA 
De som kommer till tals i artiklarna definieras nedan utifrån ett antal faktorer som 

yrkestillhörighet, kön och geografisk association. Med de som fick ”komma till tals” i 

artiklarna menas de som agerat primär källa i tidningsartiklar. Med primär källa menas de som 

haft mest utrymme om ett flertal källor funnits, samt de som tillfört information till artikel där 

ingen extern källa explicit framgår. 

Då undersökningen påvisar vilka primärkällor som kom till tals i artiklarna, och inte alla 

källor, innebär det vissa begränsningar. Det låter inte undersökningen dra slutsatser om alla 

som kom till tals i artiklarna, utan ger endast resultat om de som kom till tals mest i vardera 

artikel, de primära källorna.  

Denna inriktning på primärkällor och inte alla källor möjliggör att det idealt går att koda in en 

källa (primärkällan) per artikel. Detta utesluter konceptuellt eventuell en överrepresentation 

av artiklar med många källor i kodningen. I den faktisk fördelning, vilket som framgår nedan i 

kapitlet, är artiklar med många källor relativt ovanliga, och fler artiklar saknar extern källa, 

och i flertalet av artiklarna var primärkällan även den enda källan i artikel. 

De som kom till tals i egenskap av primärkällor kunde vara externa källor men även vara 

skribenten. Därför läggs fokus inte på ordinarie externa källor utan på ”primärkällor”, för att 

fokus skall ligga på de som kom mest till tals. 
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YRKESGRUPPER 

 

I denna undersökning så har termen yrkestillhörighet använts för att avgränsa grupperingar i 

samhället. Det är med en kategorisering av yrkesroller som ”tillhörighet” definieras med 

ändamålet att avgränsa grupper i samhället. Denna kategori har tagits fram för att besvara 

frågeställningen om vilka kom till tals med anledning av finanskrisen, där termen vilka 

definieras innefattar yrkesgrupper. Termen yrkestillhörighet används för att kategorisera de 

individer som agerade primärkällor i artikelunderlagen utan att koppla in begrepp från 

sociologin eller om social klass.  

Undersökningen visar att den största gruppen bland de som kom till tals i artiklar om 

finanskrisen var personer som arbetade inom näringslivet. Denna kategori motsvarade 35 

procent av artiklarna och kategorin innefattar bland annat banktjänstemän, direktörer, 

företagsägare, analytiker och andra företagsrelaterade individer. Notera att banksektorn och 

finanssektorn är inkluderad i denna kategorisering av näringslivet, men inte centralbanker 

som behandlas som politiska institutioner. 

Den näst största kategorien bland de som kom till tals var journalister. De framkom ofta i 

artiklar där ingen extern källa angavs och där artikelns innehåll kunde förfalla vara 

skribentens egna tankar. I dessa fall har skribenterna tolkats vara den primära källan. I denna 

kategori återfinns utöver vanliga artiklar många av de ledarartiklar och krönikor som 

publicerades och motsvarar 30 procent av artikelurvalet.  

Dessa två kategorier, näringsliv och journalistik, tar tillsammans upp en majoritet av 

artiklarna i underlaget. Det bör betonas att kategorin näringsliv är ett aggregat av många olika 
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yrken och att kategorin kunnat ha olika storlek beroende på vilka yrkesgrupper den innefattar. 

I denna uppsats har kategorin näringsliv konstruerats att inkludera alla kommersiella 

yrkeskategorier som förekommit i underlaget.   

Följande större kategorierna är politiker samt statstjänstemän, som upptog 8 procent av 

artiklarna vardera eller 16 procent tillsammans. Dessa kategorier inkluderar statschefer 

(inrikes och utrikes) samt Riksbanken och utländska centralbanker. Resterande kategorier 

utgörs av ovanligare alternativt oklara yrkestillhörigheter. Exempelvis kategorin akademiker 

som tar upp 5 procent av artiklarna. Resterande yrkesgrupper upptar 7 procent av underlaget. I 

vidare 7 procent av fallen var kategorin yrkestillhörighet inte applicerbar i artiklarna. 

En aspekt av som kan vara intresse är i vilken mån källorna som kom till tals i artiklarna i sina 

yrkesliv besatt någon form av chefsroll. Denna precisering inkluderar direktörer, 

företagsägare och politiker samt individer med chefsfunktion på lägre yrkesnivå. Ser men till 

underlaget som helhet hade 43 procent av primärkällor med någon form av chefsroll inom sitt 

yrke. I 37 procent av primärkällorna hade ingen chefsroll och i resterande fall skedde var 

termen inte applicerbar.  

KÖNSFÖRDELNING 

För ändamålet att visa vilka som kommit till tals i artiklarna har kön vägts in som en faktor. 

Primärkällornas könsfördelningen illustrationen nedan och visar att majoriteten utgjordes av 

män vid 62 procent av fallen och av kvinnor vid 19 procent av fallen. Vid ytterligare 19 

procent av fallen var termen kön inte applicerbar, vilket som innefattar både artiklar utan 

primärkällor samt opersonliga källor, exempelvis TT. Detta var ofta fallet där ingen källa 

förekom samt när källan som angavs var en organisation eller dylikt. Illustrationen nedan 

visar fördelning visar fördelningen av kön som förekom i underlaget.  
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GEOGRAFI 

En annan aspekt som kan beskriva ”vem som kom till tals” är geografisk association. Med 

detta menas vilket geografiskt område källorna föreföll vara hemmahörande till i artiklarna. I 

underlaget hade primärkällorna i 73 procent av fallen Sverige som in geografiska tillhörighet. 

Det vill säga att dessa primärkällor var baserade eller placerade i Sverige, vilket som innebär 

att inhemska källor figurerade en majoritet av artiklarna. 

Den näst största kategori var Europa med 14 procent. Denna följs av Nordamerika med 6 

procent. I 5 procent av artiklarna förkom ingen geografiskt anknuten källa och i 1 procent av 

artiklarna var Asien den geografiska anknytningen. I resterande artiklar rådde oklarheter och 

geografisk koppling eller så var termen inte applicerbar.  

KÄLLAN SOM SKRIBENT  

I underlaget finner vi att skribenter emellanåt agerar primärkälla i sina artiklar. Med detta 

menas att författaren är informationskällan till texten utan att meddela vart informationen 

kommer ifrån. För uppsatsens ändamål tolkas detta som att skribenten utgör sin egen källa och 

därför har denne då kodats in som sin egen källa.  

Ser man till alla artiklar i underlaget så var 26 procent av artiklarna skrivna av en skribent 

som agerade som egen huvudkälla. Vidare så var 12 procent av artiklarna skrivna utan att vara 

sig en källa eller skribent framgick. I en majoritet av fallen, i 62 procent av artiklarna, så 

angavs en eller flera källor till information i artiklarna. I flertalet av artiklarna så fanns alltså 

en extern källa som inte var skribenten, men en stor andel av artiklarna var tillförde 

information utan att förklara vad denna kom ifrån. 
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EXTERNA KÄLLOR 

Fördelningen av ordinarie externa källor per artikel är följande. I 33 procent av artiklarna 

förekom ingen källa, i 44 procent av artiklarna förekom endast en källa. I 12 procent av 

artiklarna fanns det 2 källor och i resterade 11 procent, förekom det oftast 3 källor men ibland 

4 eller fler. 

Om artiklar utan externa källor utesluts ur räkningen skulle andelen journalister bland 

primärkällorna falla markant. En majoritet, 52 procent av artiklarna skulle ha källorna 

huvudsakligen ur näringslivet. Ytterligare 12 procent hade varit tjänstemän och endast 10 

procent journalister. 9 procent hade hört till politiken och 6 procent hade varit akademiker. 10 

procent hade hört till andra yrkesgrupper och 1 procent av artiklarna hade inte gått att 

applicera till en yrkesgrupp (Bilaga 3, Tabell 2) 

Detta illustrerar i vilken utsträckning artiklar utan externa primärkällor har publicerats och hur 

det påverkar fördelningen av primärkällor i denna uppsats. Denna fördelning är dock inte i sig 

avgörande för uppsatsens ändamål, då detta är att undersöka vilka som fick föra sin talan i 

tidningarna med anledning av finanskrisen. Eftersom en stor andel av denna talan har först av 

journalister skall detta också noterats.  

VAD ARTIKLARNA HANDLADE OM 

Här nedan noteras och klargörs vad som skrevs om finanskrisen. I detta avsnitt presenteras 

övergripande vad artiklarna handlade om i termer av vilka ämnesområden som 

nyhetshändelsen ”Finanskrisen” kopplades till, vart nyhetshändelserna lokaliserades 

geografiskt, samt vilka gestaltningsformer som förekom. 
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NYHETSÄMNESOMRÅDEN 

Artiklarna i urval har sorterats efter de nyhetsämnesområden som har framkommit i 

artikeltexterna i den kvantitativa undersökningen. Bedömningen av nyhetsämnen kan ses vara 

problematisk då dessa emellanåt är överlappande eller tvetydiga. En avgränsning av 

nyhetsämnesområden har dock varit nödvändig för att möjliggöra en analys av fördelningen 

av dessa i underlaget. 

Det största ämnesområde som det skrevs om i underlaget var näringslivsbevakningen, alltså 

artiklar med fokus på kommersiella eller företagsmässiga skildringar. Detta upptog 44 procent 

av artiklarna. Den näst största kategorin med 38 procent var artiklar med fokus på 

samhällsfrågor och nationalekonomiska aspekter. I artiklar där finanskrisen skildrades i 

näringslivsfrågor beskrevs specifika företagsmässiga eller individuella personers förhållande 

till krisen. Detta kan jämföras mot artiklar där finanskrisen återgav samhällsfrågor. I dessa fall 

handlade finanskrisen mer om ämnen som arbetslöshet och inflation, alltså krisens 

övergripande påverkan.  

Den tredje största kategorin var utrikesbevakningen med 10 procent av artiklarna. 

Ämnesområdena är emellanåt relaterade och kategoriseringen är därav subjektiv, men denna 

subjektiva bedömning har dock varit nödvändiga. Fördelningen av nyhetsämnesområden i 

underlaget illustreras nedan. 

  

GEOGRAFISKT FOKUS 

Med artiklarnas geografiska fokus menas platsen där nyhetshändelserna i artiklarna ägde rum. 

Artiklarna i urvalet återgav nyhetshändelser i Sverige vid 52 procent av fallen. Med andra ord 
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så var omkring hälften av artiklar om finanskrisen inrikesnyheter. Vidare så handlade 18 

procent av artiklarna om nyheter i andra europeiska länder och ytterligare 8 procent handlade 

om nyhetshändelser i Nordamerika. 18 procent av nyheterna hade ett internationellt fokus 

utan anknytning till något specifikt land. Resterande världsdelar noterades vid endast vid 4 

procent av artiklarna. 

 

 

GESTALTNINGSFORMER 

I artiklarna har även den huvudsakliga gestaltningsformen kodats. Med huvudsaklig 

gestaltningsform menas den gestaltningsform som har varit mest framträdande i artiklarna 

som har undersökts. Har fler än en gestaltningsforms förekommit i en undersökt artikel har 

den gestaltningsform som präglat artikeln mest valts ut. Har ingen gestaltningsförmåga 

förekommit har termen ”ej applicerbar” tillämpats. Definitionen av gestaltningsformer finns i 

teorikapitlet. Kodningen av gestaltningsform innebär subjektiva urval och bedömningar, det 

kan påverka reliabiliteten i undersökningen negativt, men är nödvändigt för att en 

sammanställning av gestaltningsformer i artikelunderlaget skall kunna genomföras. 
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Den största andelen av artiklarna om finanskrisen, 30 procent, skrevs med en ekonomisk 

krisgestaltning. 21 procent skrevs med en företagsekonomisk gestaltning och 10 procent med 

en politisk spelgestaltning. Nationalekonomisk gestaltning och privatekonomisk gestaltning 

förekom i 9 respektive 4 procent av fallen. Moralgestaltningar förekom i 5 procent av 

artiklarna. I 20 procent av artiklarna var gestaltningsformer inte tillämpbara och i 1 procent av 

fallen tillämpades andra gestaltningsformer.   

Det som illustreras ovan är huvudsakliga gestaltningsformer. Det kan ha förekommit andra 

gestaltningsformer i artiklarna och olika gestaltningsformer kan ”glida in” i varandra. Det är 

även en subjektiv handling att identifiera och kategorisera gestaltningsformer. Fördelen med 

att göra en kodning av gestaltningsformer är dock att det går att summera och illustrera vilka 

gestaltningsformer som förekommit tydligast i artikelunderlaget. Detta ger i sin tur en bild av 

hur finanskrisen som sådan gestaltades i tidningarna.       

Noterbart är att ekonomisk krisgestaltning varit den mest framträdande gestaltningsformen 

och upptar nästan en tredjedel av underlaget. Vidare är det noterbart att konceptet gestaltning 

inte var applicerbart i en femtedel av artiklarna. Detta kan exempelvis bero på att artikeln var 

för liten eller att textinnehållet var avvikande. 
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Bland de ekonomiska gestaltningsformer som inte fokuserade på kris så var 

företagsekonomisk gestaltning den vanligaste med en femtedel av artiklarna. Det kan 

anmärkas att gestaltningar med olika ekonomiska fokus är mycket framträdande i underlaget, 

medan gestaltningar som fokuserar på politiska eller rättviseaspekter var relativt ovanliga. 

Politisk spelgestaltning och moralgestaltning förkom relativt sällan, med 9 respektive 5 

procent av underlaget. 

HUR DET SKREVS I ARTIKLAR OM FINANSKRISEN 
Hur det skrevs om finanskrisen och hur nyheterna framfördes är en viktig del av denna 

studie. I denna delen av empirikapitlet redogörs vad för berättelse som framfördes om 

finanskrisen, och om hur finanskrisen skildrades. Detta görs genom att undersöka kvalitativa 

aspekter i en tolkande innehållsanalys av nyhetstexter. Det är en artikel per tidning publicerad 

i nära anslutning till att nyheten om Lehman Brothers konkurs, omkring den 15–16 september 

2008, som presenteras i styckena nedan. 

KVÄLLSPRESSEN 

En artikel med titeln ”NY BANKKRIS I NATT” publicerad i Expressen 2008-09-15 återger 

den då färska nyheten om hur finansinstitutet Lehman inte tycks kunna undvika en 

annalkande konkurs. Artikeln beskriver ett oligopol av stora banker eller finansiella institut 

och en annalkande lågkonjunktur i en form av ekonomisk krisgestaltning. Samtidigt gestaltas 

händelsen som en oreda i det finansiella systemet och samhället framställs som en plats där 

uppgörelser mellan olika aktörer och institutioner är avgörande, vilket som kan beskrivas som 

en politisk spelgestaltning.  

Den politiska makten beskrivs i en observerande roll, då den inte tycks vilja eller kunna vidta 

åtgärder samtidigt som den inte heller kan låta det krisande finansinstitutet falla. Samma 

amerikanska administration som tidigare under året har räddat andra fallerande banker är nu 

inte är beredd att rädda Lehman Brothers.  

Krisen sker i detta läge utomlands och kontexten som kraschen sker i är inte nödvändigtvis 

känd bland läsare, men berättelsen i artikeln handlar främst om att stat och skattebetalare inte 

bör betala för fallerande banker hur som helst, i en moralgestaltande beskrivning krisen. 

Journalisten beskriver händelsen och hänvisar till utomstående källor som kommentera dess 

innebörd, såvida tar skribenten inte på sig någon deskriptiv roll utan rapporterar nyheten till 

läsarna.  
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En annan artikel om ämnet ur kvällspressen är ledarartikel ”Wall Street som på bio” som 

publicerades i Aftonbladet 2008-09-16. Texten ger en målande bild och relativitet till Lehman 

Brothers konkurs, även om den som en ledarartikel har sin egen vinkling. Artikeln kritiserar 

det ekonomiska system och den annalkande lågkonjunktur beskrivs ha förorsakats av den 

anglosaxiska kapitalismen. I sin gestaltning av den politiska makten är det amerikanska 

myndigheter som kommer i fokus i den politiksgestaltning som framkommer i artikeln. Denna 

ledarartikel argumenterar för att reformera finanssystemet i en rättvisare och stabilare 

riktning.  

Artikeln framför en berättelse om den skada och de risker finanskrisen medför, vilket som 

även kan ses som en ekonomisk krisgestaltning. Den framför hur ett stor skattefinansierat stöd 

behövs för att stabilisera den finansmarknad som förorsakat krisen. Detta fastän denna 

finansmarknad kan anses ha bidragit till ökad ekonomisk orättvisa dessförinnan, vilket som 

framförs i en moralgestaltning i artikeln. Även det statliga stödet till finanssystemet beskrivs 

som något av ett oförtjänt stödsystem för finansinstituten.  

De som skrev artikel tar på sig något av en expertroll där de ger kontext och historia, de 

definierar problemet samt möjliga lösningar. Artikeln argumenterar mot hur det offentliga kan 

tvingas betala för privata aktörer, och artikeln framför därmed en social motsättning i 

samhället. 

Följande citat exemplifierar en ekonomiska krisgestaltning från kvällspressen: 

 ”Financial Times skarpe analytiker Martin Wolf slår fast att en brusten bostadsbubbla i USA 

kan tömma hushållens tillgångar på så mycket som 6 000 miljarder och därmed undergräva 

stora delar av samhällsekonomin, globalt och rakt in i till exempel svenska 

pensionsutbetalningar” (Aftonbladet 2008). 

Det är ett fokus på enorma värden och stora risker som i förlängningen även kan drabba 

läsarna, som gestaltas i texten. 

DAGSPRESSEN 

Artikeln ”Bankerna ledde raset” publicerade den 16 sep 2008 i Dagens Industri. Texten är 

förhållandevis kort, koncist och siffertungt. Den redogör för hur bankkraschen hittills 

påverkat internationella och svenska banker. Dagens Industri kategoriseras som dagspress i 

denna uppsats, men kan även ses ingå i en annan genre. 
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Det ekonomiska systemet beskrivs i tekniska termer som förändringar i börsvärden och 

aktiekurser. Aspekter som olika ekonomiska aktörers exponering mot det konkursade Lehman 

Brothers diskuteras, vilket som skildrar händelsen i en teknisk gestaltningsform. I artikeln 

återfinns den politiska makten mest i den amerikanska centralbanken. Artikeln återger mest 

ekonomiska parametrar och tar inte upp politiska aspekter. 

Artikeln kan ses fungera som informatör för individer med intressen på börsen. Med 

trovärdiga data och tillförlitliga kommentarer beskrivs händelsen på ett sätt som kan tänkas 

fokusera på de som investerar på finansmarknaden. Språket är tekniskt och händelsen beskrivs 

funktionsmässigt. Krisen och följande värdenedgången som beskrivs som stor men inte 

okontrollerad, men andra problem nämns inte i texten.  

En annan artikel, ”Kraschen gör att krisen fördjupas” publicerad den 16 sep 2008 i Dagens 

Nyheter, beskriver hur finanskrisen blivit ett faktum och dess påverkan i Europa. Där beskrivs 

samspelet mellan finansaktörer och amerikanska myndigheter i något av en politisk 

spelgestaltning, men även krisens inverkan i delar av västvärlden, på internationell handel och 

på ekonomiska sektorer utanför finansbranschen. Däribland är det biltillverkningsindustrin 

som ansätts av konjunkturen, vilket som framförs i en ekonomisk krisgestaltning. 

Denna ekonomiska krisgestaltning exemplifieras med följande citat: 

”Räkna med djupare svacka här hemma. Finanskrisen får ny fart när gamla förluster tas fram. 

Inom den närmaste tiden riskerar kollapsen för Lehman Brothers att följas av fler krascher. 

Det bäddar även för en djupare lågkonjunktur i Sverige” (Schück 2008). 

Genom att använda ord som kollaps och krasch, samt genom att anspela på risken för 

ekonomiska svårighet även hemma i Sverige, så byggs gestaltningsformen med betoning på 

ekonomiska kris upp av artikelförfattaren.  

Temat med en politisk makt som väger mellan att stödja eller att inte stödja de krisande 

finansiella aktörerna återkommer. Även om krisen har en tydlig internationell dimension så 

framställs besluten som kan avhjälpa den knutna till amerikanska inrikespolitiken. 

Journalisten tar en berättande roll och förklarar händelsen, samt koppling och påverkan på 

europeiska industrier, och summerar eventuella konsekvenser av krisen. Artikeln framför ett 

europeiskt perspektiv där konsekvenser i Europa och på privatekonomisk nivå aspekter tar 
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plats på dagordningen, men den beskriver ett internationellt ekonomiska system i 

nationalekonomiska termer. 

En slutlig artikel i detta avsnitt, ”Chicken race kring Lehman” publicerades i Svenska 

Dagbladet den 15 sep 2008. Där beskrivs de sista försöken att rädda Lehman Brothers samt 

hur försöken övergavs. ”USA:s regering vill undvika ett statligt ingripande – men en krasch 

kan bli kostsam” skriver journalisten som framför de avvägningar som föreligger de 

amerikanska myndigheter. 

Även om den amerikanske finansministern framställs som tongivande och beslutande i 

sammanhanget, så menar artikeln att den politiska makten inte hanterar krisen på ett 

konsekvent sätt. Artikeln beskriver dilemmat mellan att låta finansföretagen gå i konkurs för 

den kris de kan uppfattas ha förorsakat eller att hålla dem under armarna med skattemedel för 

att undvika en systemkris. Vilket som kan ses som både en ekonomisk krisgestaltning samt en 

moralgestaltning. 

I artikeln beskrivs det ekonomiska systemet som ett samspel mellan viktiga aktörer inom 

finansbranschen och myndigheter. Det skildrar ett samhälle där få individer fattar de viktiga 

besluten, det vill säga en politisk spelgestaltning. Artikeln varnar för en annalkande 

lågkonjunktur när de sista möjliga köparna av det fallerande Lehman Brothers dragit sig ur 

affären. 

Ett exempel på den moralgestaltning och den politiska spelgestaltning i artikel finns i följande 

citat: 

 ”Finansminister Henry Paulson har förklarat att han "bestämt" motsätter sig att 

skattebetalarna skall stå för kostnaderna. Efter räddningsaktionerna för förra 

Lehmankonkurrenten Bear Stearns i mars och förstatligandet av bolånejättarna Fannie Mae 

och Freddie Mac för en vecka sedan vill Paulson till nästan varje pris undvika att 

finansföretagen - och väljarna - får uppfattningen att staten är beredd att spänna upp en 

skyddande hängmatta under hela branschen. Förlorarna måste betala sitt pris. Det är spelets 

moraliska regler” (Bergkvist 2018). 

Här syns tydligt det moraliska argumentet att inte understödja den fallerande banken, 

samtidigt som den politiska kontexten framhävs. 
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SAMMANSTÄLLNING AV EMPIRIKAPITEL 
Här följer en samanställning av fynden i empirikapitlet. Artiklarna i den kvalitativa delen av 

studien exemplifierar och utgör en indikation på hur finanskrisen gestaltades i svensk 

rikstäckande press. Tanken är att dessa skall ses som ett exempel i sin helhet snarare än fem 

fristående exempel. De viktigaste aspekterna av dessa artiklar sammanställs nedan: 

Den ekonomiska situationen presenterades som ett system i kris med en annalkande 

lågkonjunktur där den politiska makten ofta framhölls i en svår situation. Det ämne som 

dominerade berättelsen var den om ekonomisk kris, men även moraliska tvivelaktigheter och 

politiska spel. I mediedagordningen som framgick kring denna nyhetshändelse hade 

finansperspektiv stor plats. Det hade även skildrandet av krisen som ett akut fenomen. Det 

kan noteras att journalisternas sätt att skildra händelsen hade stor variation i rapporteringen.  

Gestaltningsformerna exemplifierades på följande sätt: Den ekonomiska krisgestaltningen 

illustreras bland annat i osäkerheten kring konsekvenserna av finanskrisen. Den politisk 

spelgestaltning illustreras till att krisen utfall beskrevs som beroende av ett fåtal aktörer. 

Moralgestaltning illustreras i övervägningar mellan att understödja banker med skattemedel, 

vilket som kritiserades av rättviseskäl. 

Den kvantitativa delen av undersökningen visar på vilka som kom till tals och i viss mån om 

vad som skrevs i artiklar om finanskrisen. De som kom till tals var vid 62 procent av fallen 

män och 73 procent av källorna var baserade i Sverige. De yrkesroller som dominerade bland 

de som kom till tals var med 35 procent personer från näringslivet och med 30 procent 

journalister. Vidare hade 43 procent av de som kom till tals i artiklarna en chefsroll i sitt yrke. 

I 67 procent av artiklarna fanns det mer än en (1) extern källa eller fler och i 33 procent av 

artiklarna förekom ingen extern källa. Utesluts artiklar utan extern källa faller andelen 

journalister bland primärkällorna till 10 procent och 52 procent av artiklarna skulle ha haft 

näringslivet som källa.  

Artiklarna handlade i 52 procent av fallen om nyhetshändelser i Sverige. 44 procent av 

artiklarna handlade om ämnen relaterade till näringslivet (företagsekonomi) och 38 procent av 

artiklar behandlade finanskrisen inverkan på samhällsnivå (nationalekonomi). Den vanligaste 

gestaltningsformen i artiklarna om finanskrisen var ekonomisk krisgestaltning. Överlag så 

dominerade ekonomirelaterade gestaltningar medan gestaltningar med betoning på 

exempelvis moral eller politisk tog ett relativt litet utrymme.  
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I denna uppsats har målsättningen varit att påvisa vilka som kom till tals i fem svenska 

rikstäckande tidningar under finanskrisen 2007–2009. Om vilka som hade möjligheten att 

uttrycka sig om finanskrisen och yttra sin uppfattning om krisen innebar, och vad som 

yttrades. Frågeställningen i denna studie söker påvisa vilka kom till tals med anledning av 

finanskrisen, hur denna finanskris skildrades, vad för berättelse och gestaltning som 

framfördes om finanskrisen samt en reflektion över hur eventuella fynd i uppsatsen förhåller 

sig till journalistikens samhällsuppdrag och demokratiska uppgift. 

Avsikten är att reflektera om fördelningen av medieutrymme samt den berättelse som 

framställdes om finanskrisen i de undersökta tidningarna. I denna analys diskuteras detta 

närmre. 

Inledningsvis bör det noteras att undersökningen begränsas i att den visar vilka primärkällor 

som kom till tals i undersökta artiklar, och inte alla källor. I 33 procent av artiklarna inte 

förekom någon källa och i 44 procent förekom en enda källa, så denna begränsning finns 

främst i de resterande 23 procenten av artiklarna där två till fler källor förekom. 

Undersökningen begränsas även till 5 tidningar. Dessa är förvisso förhållandevis stora och 

lästa tidningar, men de står inte för att tryckt press i Sverige. De står än mindre för all 

rapportering i media om finanskrisen då etermedierna och internet inte studerats. 

Även periodiciteten i underlaget medför begräsningar. Undersökningen tar i anspråk att 

studera artiklar om finanskrisen mellan åren 2007–2009, men fördelningen av publikationerna 

gör att studien inte kan säga mycket om året 2007 då merparten av artiklarna daterar från 

september 2008 till den första halvan av 2009. 

Slutligen finns begränsningar i grupperingarna av primärkällor och avgränsningar av 

gestaltningsformer och nyhetsämnen i underlaget, vilka som är subjektivt antagna. Det har för 

studien varit nödvändigt att göra dessa fördelningar och de åskådliggör resultaten. 

Utformningen av dessa grupperingar och avgränsningar påverkar resultaten som 

undersökningen ger. Det är oersättligt att göra dessa avgränsningar och grupperingar, men det 

är viktigt att läsaren av denna uppsats är medveten om att de inte är indisputabla. Den faktiska 

fördelningen av primärkällor framgår utan gruppering i bilaga 1. 
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DE SOM KOM TILL TALS  
Det söks att visa vilka som kom till tals med anledning av finanskrisen, genom grupperingar 

av individer avgränsade genom faktorerna yrkesroller, kön och geografisk hemvist. Detta är 

ingen vedertagen definition, utan en sammanvägning av faktorer som ger en beskrivning av 

primärkällorna som framkommit i undersökningen. 

Även om ingen enskild yrkesgrupp hart haft en majoritet bland primärkällorna i artiklarna om 

finanskrisen så förefaller journalister och näringslivsanställda vara överrepresenterade. Detta 

kan problematiseras då det har konstaterats att demokrati förutsätter att medborgare debattera 

och kommunicera information, åsikter, idéer i media enligt journalistikens ”demokratiska 

uppgift”. Denna förutsätter att alla medborgare kan föra sin talan i medierna (Nord & 

Strömbäck: 2012). 

Finanskrisen var under en period en framträdande nyhetshändelse. Om merparten av de som 

kom till tals i tidningsartiklar med anledning av denna finanskris arbetar inom näringslivet 

eller journalistiken, så blir det svårt att styrka att alla medborgare har fått föra sin talan 

finanskrisen. Därmed blir det oklart om den ”demokratiska uppgift” uppfylldes av den 

svenska rikstäckande pressen. 

Det kan argumenteras för att det inte är rimligt att alla grupper av medborgare kan komma till 

tals i tidningar av praktiska skäl. Det kan även argumenteras vara rimligt att de mest berörda 

av en nyhetshändelse kommer till tals om den i media. Motargumentet skulle kunna vara att 

de som kommer till tals i medier om nyhetshändelser bör reflektera samhället i stort, samt att 

det på förhand är svårt att bedöma vilka som drabbas mest av en händelse som finanskrisen. 

Såvida borde de som kom till tals om denna kris reflektera samhället som stort och inte 

överrepresentera särskilda grupper. 

Att näringslivet tar en stor plats i ekonomijournalistiken är känt i befintlig forskning, likasom 

återverkningarna av detta på kvaliteten och urvalet i journalistiken (Grafström 2004). Det är i 

svenska studier påvisar att ekonomijournalistiken inte alltid förhåller sig till näringslivet på ett 

tillräckligt kritiskt sätt (Grafström 2015: 230). Det kan tänkas att fördelningen av primärkällor 

i det kvantitativa underlaget i denna studie sammanfaller med detta fenomen. 

Urvalet av vilka som kommer till tals i medierna utgör även en del av journalistikens 

dagordning, och nyhetsskildringen påverkas av detta urval. I detta fall drivs skildrandet av 

nyhetshändelsen in i en näringslivsinriktad inramning, vilket som genom dagordningseffekter 
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kan påverka prioriteringen av sakfrågor hos medborgarna som tar del av nyheterna, samt 

påverka vad de uppfattar som rimligt i relation till finanskrisen (Shehata 2015) (Ekecrantz 

1997). 

I detta fall kan urvalet av de som kom till tals rama in av nyhetshändelsen och ge en vinklad 

förklaring av finanskrisen. Sådana fenomen har noterat i studier om mediernas skildring av 

finanskrisen utomlands där nyhetsbevakningen av finanskrisen huvudsakligen reflekterade 

etablerade politiska och ekonomiska förklaringsmodeller. I stor utsträckning uteblev 

alternativa förhållningssätt till finanskrisen i medierna (Berry 2019). Det kan undras om 

liknande fenomen kan ha förekommit i det svenska medielandskapet. 

Det finns fler möjliga synpunkter mot att primärkällorna inte reflekterade befolkningen i 

större utsträckning och en sådan är att journalistiken inte är informativ under sådana 

förutsättningar. Medier bör ”förse medborgarna med sådan information att de fritt och 

självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor” (SOU 1995: 156). Om urvalet av primärkällor 

och deras perspektiv har dagordningseffekter som påverkar och förvränger den information 

som tillhandahålles medborgarna, så är det inte förenligt med journalistikens samhällsuppgift. 

VAD ARTIKLARNA HANDLADE OM 
Artiklarna om finanskrisen handlade i 52 procent av fallen handlade om nyhetshändelser i 

Sverige. I 44 procent av artiklarna omskrevs finanskrisen i nyhetsämnen relaterade till 

näringslivet (företagsekonomi) och i 38 procent av artiklar återspeglades finanskrisen på 

samhällsnivå (Nationalekonomi). Denna fördelning är förenlig med tidigare studier om 

ekonomijournalistik och studier om medias skildring av finanskrisen, där ett fokus på 

företagsrelaterade ämnen dominerat ekonomijournalistiken (Haglund & Englund 2001) 

(Grafström 2015: 227)  

Nyhetsartiklarna om finanskrisen handlade mestadels om nyhetshändelser i Sverige med 

anknytning till näringslivsintressen eller mer generella samhällsintressen. Även 

nyhetshändelsernas geografi är i linje med tidigare forskning som visar på hur finanskrisen, då 

nyhetsfokus om finanskrisen i svenska medier med omkring hälften av bevakningen på 

Sverige tidigare noterats. Detta liksom att resterade bevakning mest fokuserar på Europa och 

Nordamerika, samt att ekonomibevakning skildrade finanskrisen i termer av enskilda 

näringslivsaktörer mer än ett nationalekonomiskt eller privatekonomiskt fenomen (Färm, 

Jende & Nord 2012). 
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Den gestaltningsformen som förekom mest om finanskrisen var ekonomisk krisgestaltning, 

vilket som kanske kan ses som en rimlig gestaltningsform i relation till ämnet. De 

ekonomirelaterade gestaltningarna dominerade totalt sett bland gestaltningsformerna, medan 

gestaltningsformer med betoning på ickemonetära aspekter som moral eller politisk tog 

mindre plats. Fördelningen av gestaltningsformer i artiklarna om finanskrisen skulle kunna 

indikera på den dagordningsmakt eller det inflytande som näringslivet har på 

ekonomijournalistiken. 

REFLEKTIONER 
Finanskrisen omskrevs mest i artiklar om näringslivsämnen där finanskrisen skildrades i 

näringslivsfrågor. Fokus låg på specifika företagsmässiga eller individuella personers 

förhållande till krisen, vilket som är förenligt med tidigare studier både inom 

ekonomijournalistiken och tidigare studier om finanskrisen specifikt (Färm, Jende & Nord 

2012) (Grafström 2004). 

Näringslivsämnen och ekonomiska perspektiv präglade även dagordningen i publikationer om 

finanskrisen. De dagordningar som har förekommit skulle kunna influera publiken mot att 

tolka finanskrisen ur ett företagsekonomiskt perspektiv, då det som dominerar i dagordningen 

i media uppfattas som viktigt bland individer (Shehata 2015: 345) (McCombs & Shaw 1972). 

Att en tredjedel, den största andelen av artiklarna, skrevs med en ekonomisk krisgestaltning 

och att ytterligare en femtedel av artiklarna skrevs i termer av företagsekonomisk gestaltning 

skulle kunna intyga att ett näringslivsperspektiv influerat dagordningen över det som skrevs 

om finanskrisen. Det sett med att en tredjedel av primärkällorna kom från näringslivet, kan ha 

haft dagordningseffekter som kan jämföras mot fall där skildring av finanskrisen varit snäv 

och avgränsades till etablerade politiskt och ekonomiskt uppfattningar (Berry 2019).  

Sammanfattningsvis har en avgränsad del av samhället kom till tals i en stor del av 

medieutrymmet i tidningsartiklar om finanskrisen. De som mest kom till tals i artiklar om 

finanskrisen kom från näringslivet eller journalister från de tidningar och detta kan vara svårt 

att förena med journalistikens samhällsuppdrag och demokratiska uppgift, som lägger vikt på 

variation av källor och perspektiv i nyhetsrapporteringen (SOU 1995: 156). 

Kanske överrepresentationen av näringslivet delvis förklarar det fokus på ekonomiska 

gestaltningsformer som förekom i nyhetsrapporteringen. I vart fall är det förenligt med det 
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teoretiska underlaget i denna uppsats att anta att noterade gestaltningar och dagordningar kan 

ha uppkommit till följd av den höga närvaron av näringslivet i ekonominyheterna. 

SLUTSATSER 

Eftersom den grupp som mest kom till tals var personer från näringslivet, och då ekonomiska 

gestaltningsformer och ämnen var vanligast, kan det ifrågasättas om den rikstäckande pressen 

har uppfyllt journalistikens samhällsuppdrag och demokratiska uppgift på ett adekvat sätt. 

Detta torde ha inneburit att större delar av samhället skulle ha fått komma till tals, och att mer 

varierade redogörelser om finanskrisen än näringslivsdominerad berättelser skulle ha 

innefattats.  

Denna uppsats kan enbart dra slutsatser om den del av den rikstäckande pressen som 

undersökts i artiklar om finanskrisen 2007–2009, och säger mindre om mediebilden i Sverige 

i sin helhet. Den behandlar ett nyhetsämne där fokusen ligger på ekonomiska aspekter och det 

kan därför vara förståeligt att nyhetsredaktionerna sökt sig till näringslivskällor som kan 

tänkas vara insatta i ämnet.  

Detta till trots kan det vara beklagligt att personer från andra samhälls- och yrkesgrupper inte 

kom särskilt mycket till tals i de undersökta tidningarna. Det kan kanske tänkas att exempelvis 

arbetare och akademiker, eller ingenjörer och lärare med flera, skulle kunna ha synpunkter 

och perspektiv att tillföra nyhetsskildringen av finanskrisen. En samhällskris som finanskrisen 

torde tillhöra alla medborgare, och inte domineras av ett fåtal i mediegestaltningen.  
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