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Sammanfattning  

Vi   exponeras   dagligen   för   rapporter   om   börsutvecklingen   och   andra   ekonomi-   och  

marknadsrelaterade  nyheter  från  världens  alla  hörn.  Individens  världsbild  kan  i  dag  påstås  

vara  genomsyrad  av  föreställningen  att  världens  ekonomi  och  politik  är  global  snarare  än  

nationell.  Syftet  med  detta  arbete  är  att  med  diskursanalys  som  ansats  visa  på  hur  svensk  

media  språkligt  och  diskursivt  gestaltar  globaliseringens  ekonomi  samt  vidare  diskutera  

hur  dessa  konstruktioner  kan   tänkas  bidra   till  vår   förståelse   för  och  hur  vi   tänker  kring  

fenomenet  i  fråga.  En  vidare  ambition  är  att  studera  om  media  förefaller  göra  anspråk  på  

diskurser   kring   globalisering   och   ekonomisk   makt.   Analysunderlaget   omfattar   artiklar  

från  svensk  dagspress,  närmare  bestämt  Dagens  Nyheter,  Svenska  Dagbladet,  Expressen  

och  Aftonbladet,   samtliga  artiklar  publicerade  under  år  2010.  Analysen  har  genomförts  

utifrån  ett  socialkonstruktionistiskt  perspektiv  med  premisserna  som  ligger  till  grund  för  

kritisk   diskursanalytisk   metod,   i   synnerhet   Norman   Faircloughs   modell   av   denna.  

Resultatet  har  sammanfattats  under  fyra  teman,  Globala utmaningar  beroende makt och 

konflikter, Sverige - Kunskapslandet, Omställning  tillväxt och utveckling respektive 

Diskursiv inordning  behovet av anpassning. Globaliseringen, med betoning på den 

ekonomiska dimensionen av fenomenet, framstår i artiklarna som ett mångfacetterat och i 

flera avseenden motsägelsefullt projekt i artiklarna. Språkbruket ter sig därtill inte sällan 

hotfullt, vilseledande och mångtydigt. Huvudsakliga lösningar och svar på 

globaliseringen som lyfts fram i artiklarna syftar till ekonomisk tillväxt, 

kunskapsutveckling, konkurrens och investeringar. Ekonomipolitiska omställningar och 

anpassning är ytterliga centrala moment. Genom sättet att presentera, artikulera och 

förklara den globaliserade ekonomin förefaller media göra anspråk på diskurser kring 

globalisering och ekonomisk makt.  
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Inledning  
Vi  får  varje  dag,  från  morgonekot  till  kvällsnyheterna,  rapporter  om  börsutvecklingen  och  

andra   ekonomi-   och  marknadsrelaterade   nyheter   från   världens   alla   hörn.   Det   utrymme  

rapportering  av  detta  slag  tillägnas  i  media,  samt  det  sätt  på  vilket  ekonomin  ur  ett  globalt  

perspektiv   artikuleras   och   framställs,   får   sannolikt   stor   betydelse   för   hur   vi   förstår   och  

förhåller   oss   till   fenomenet   i   vår   vardag.   Individens   världsbild   kan   i   dag   därför   påstås  

vara  genomsyrad  av  föreställningen  att  världens  ekonomi  och  politik  är  global  snarare  än  

nationell.   Detta   kan   vidare   tänkas   ge   marknaden   och   ekonomin   legitimitet   och  

trovärdighet,  vilket  rimligtvis  gör  oss  benägna  att  acceptera  dem  som  lämpliga  politiska  

aktörer  och  dess   reaktioner  på  politiska  utspel   som   reella  och  giltiga   (Pierre,   1999:47).  

Ekonomin   tycks  alltså  vara  oerhört  central   i  vår  bild  av  omvärlden  och  även  oss  själva  

(Pierre,   1999:46).  Det  handlar  om  en   social   verksamhet,   fundamentalt  viktig   för  hur  vi  

gestaltar   våra   liv,   förverkligar   oss   som   individer   samt   objektivt   ser   på   och   själva   och  

andra  människor   i  vår  omgivning  (Andersson,  2001a:9).  Vår  socioekonomiska  situation  

påverkar   och   påverkas   rimligtvis   av   vilken   ställning   vi   har   i   samhället   vad   gäller   i  

synnerhet  utbildningsnivå,  position  på  arbetsmarknaden,  social  status  och  klass.    

      Den   rådande   samhälleliga   ekonomiska   situationen   har   till   stor   del   formats   av   en   stor  

och   snabb   förändringsprocess,   ofta   kallad   globalisering.   För   att   få   en   bild   av   hur  

ekonomiskt  tänkande  och  handlande  ser  ut  i  dag  är  det  därmed  av  stor  relevans  att  utgå  

från   ett   globalt   perspektiv   (Andersson,   2001a:10). Globaliseringens   snåriga  

mångtydigheter  och  åtskilliga  dimensioner  kan   inte   sällan  uppfattas   som  oformliga  och  

svåra  att  särskilja.  Fenomenet  kan  förstås  som  en  beteckning  för  ett  abstrakt  system  som  

vanför  våra  

Det  tycks  emellertid  vara  så  att  globaliseringen  på  många  sätt  genomsyrar  våra  

liv,  ofta  utan  att  vi  är  medvetna  om  det.  I  flera  hänseenden  förefaller  globaliseringen  på  

senare   tid   ha   vunnit   ett   allt   djupare   fäste   i   våra   tankar   och   världsuppfattningar,   trots  

upplevelsen  att  vi  befinner  oss  långt  bort  från  större  globala  eliter  och  världsomfattande  

system  (Thörn,  2004:27).    

      Globaliseringen   gestaltas   ofta   som   enbart   ett   ekonomiskt   fenomen   då   bland   annat  
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utvecklingen   av   nationsöverskridande   trans-   och   multinationella   företag,   globala  

finansiella   marknader   och   världshandeln   ofta   åsyftas.   Emellertid   vore   det   felaktigt   att  

betrakta   ekonomiska   faktorer   som   de   enda   drivkrafterna   i   globaliseringsprocessen.  

Globaliseringen   bör   snarare   betraktas   som   en   process   vilken   utvecklas   och   formas   i  

samverkan  mellan  politiska,  kulturella,  sociala  samt  ekonomiska  faktorer.  Inte  minst  har  

den   drivits   fram   av   informations-   och   kommunikationsteknologin   vilken   ökat  

möjligheterna   för   olika   former   av   interaktiv   verksamhet   mellan   människor   över   hela  

världen   (Giddens,  2007:61).  Vi  kan   således   inte  bortse   från  det   faktum  att  det   finns   en  

mängd   olika   aspekter   att   ta   hänsyn   till   när   vi   diskuterar   globalisering.   Denna   uppsats  

kommer   emellertid   fokusera   på   den   ekonomiska   dimensionen   av   fenomenet.   Det   finns  

mängder  av  teori  och  referenser  att   tillgå  inom  det  nämnda  området.  I  uppsatsens  teori-  

och   forskningsdel   kommer   i   synnerhet   Paul   Hirst   och   Grahame   Thompsons   (1998),  

Ulrich  Becks  (1998),  Erik  Anderssons  (2001a,  2001b)  samt  Håkan  Thörns  (2004)  teorier  

och   resonemang   kring   globaliseringens   ekonomi   att   understödja   arbetets   syfte   och  

frågeställningar.    

   Ambitionen  med  denna  uppsats  är  att  med  diskursanalys  som  ansats  visa  på  hur  svensk  

media  språkligt  och  diskursivt  gestaltar  globaliseringens  ekonomi  samt  vidare  diskutera  

hur  dessa  konstruktioner  kan   tänkas  bidra   till   vår   förståelse   för  och  hur  vi   tänker  kring  

fenomenet  i  fråga.  Media  antas  således  förfoga  över  samt  utöva  makt  att  driva  diskurser  

vilket  påverkar  oss  på  ett  lokalt  och  individuellt  plan  (Pierre,  1999).  En vidare ambition, 

som också motiverar valet av metod till analysarbetet, är att kritiskt lyfta fram och öka 

förståelsen för de språkliga och diskursiva praktiker som går att urskilja vid rapportering 

av globaliseringens ekonomi i vår samtid samt genom detta, om än i ringa utsträckning, 

bidra till social förändring. Att studera den globaliserade ekonomins maktförhållanden är 

enligt Thörn (2004:31) mycket relevant och viktigt, trots att denna typ av forskning är 

uttalat normativ då den tar utgångspunkt i ett ställningstagande för värden som syftar till 

bland annat demokrati, jämlikhet, solidaritet och ekologisk hållbarhet, då det ur 

framtidssynpunkt i högsta grad handlar om överlevnad och välfärd för ett stort antal 

individer. Följande frågeställningar avses att i uppsatsen besvaras:  

 

- På   vilket   sätt   presenteras,   framställs   och   konstrueras   ekonomisk   globalisering  
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språkligt   och   diskursivt   i   ledar-   och   debattsidor   i   svensk   dagspress,   närmare  

bestämt  Aftonbladet,  Expressen,  Svenska  Dagbladet  samt  Dagens  Nyheter,  under  år  

2010?      

- Gör  media  anspråk  på  diskurser  om  ekonomisk  makt  och  globalisering,  och  i  sådant  

fall  på  vilket  sätt?  

  

      Uppsatsen   problemval,   problemformulering   samt   frågeställningar   har   anpassats   efter  

vad  som  ansetts  vara  genomförbart   i   relation  till  arbetets  omfattning.  Därmed  innefattar  

materialunderlaget  data  erhållen  från  ett  begränsat  antal   tidningar  under  ett   specifikt  år.  

Med  dessa  förutsättningar  -  samt  med  anledning  av  att   fokus   i  arbetet  är  att  studera  det  

aktuella debatterandet kring ekonomisk globalisering - utgör artiklar ur fyra av Sveriges 

största dagstidningar under år 2010 ett relevant urval till analysprocessen.    

Teori  och  tidigare  forskning  
Det krävs en integrerad förståelse för de filosofiska premisser och metodologiska 

antaganden som ligger till grund för den diskursanalytiska ansatsen om den ska vara 

användbar i konkreta empiriska undersökningar (Jørgensen & Phillips, 2000:10). Inom 

diskursanalys är således teori och metod tätt sammanlänkade och nedan följer en 

redogörelse för diskursanalysens teoriunderlag samt övrig teori och tidigare forskning 

relevant för att understödja arbetets syfte och frågeställningar.  

Diskursanalys  som  teori  
I denna uppsats definieras diskurs som en idé vilken talar för att språket är strukturerat i 

olika mönster vårt sätt att tala och uttrycka oss följer när vi agerar i olika sociala 

sammanhang. Begreppet är således omfattande men kan kort beskrivas som för individen 

givna sätt att tala om och förstå världen. Den socialkonstruktionistiska utgångspunkten är 

gemensam för de diskursanalytiska angreppssätten, likväl synen på språket som leder sitt 

ursprung i strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori (Jørgensen & Phillips, 

2000:7ff). Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips ger i sin bok Diskursanalys 

som teori och metod (2000) en utmärkt introduktion till dessa perspektiv på kunskap och 
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samhälle, vilken utgör underlaget för följande presentation. 

   Socialkonstruktionismen kan betraktas som en samlingsbeteckning för ett större antal 

modernare teorier om kultur och samhälle. En central grundläggande idé angreppssätten 

har gemensamt är den kritiska inställningen till vad som betraktas som sann och riktig 

kunskap. Den verklighet vi uppfattar betraktas som en produkt av vår förmåga att 

kategorisera världen, och kan alltså inte förstås som enbart objektiva sanningar. Vidare 

betonas historisk och kulturell specificitet samt olika samhällsprocessers inflytande när 

det handlar om vår uppfattning och förståelse av världen och bevarandet av sociala 

mönster i den. Föränderlighet är en grundläggande tanke, och individer är på samma gång 

aktörer i men likväl produkter av denna dynamiska utveckling. Kunskap människor 

erhåller för sant eller falskt betraktas således inom den socialkonstruktionistiska 

traditionen som strukturer skapade via sociala processer och mänsklig interaktion. Det 

finns ett viktigt samband mellan denna kunskap och människors handlande, då olika 

världsbilder leder till olika sociala handlingar (Jørgensen & Phillips, 2000:11-12). 

Människors konstruktioner av verkligheten får således enligt detta synsätt direkta sociala 

konsekvenser.  

   Socialkonstruktionismens grundläggande premisser bygger i sin tur på bland annat 

strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi vars huvudtes är att tillträdet till vad 

vi uppfattar som verklighet alltid utgår från språket. Språket utgör således ett verktyg vi 

använder för att skapa representationer av verkligheten samt bygga upp meningsfulla 

berättelser kring den. Den fysiska verkligheten existerar, men det är enbart genom språket 

och diskurser den får betydelse. Olika händelser och aspekter av den fysiska verkligheten 

tillskrivs olika mening beroende på vilka perspektiv och diskurser som tillämpas vid 

tolkningen av den. Genom detta tolkningsarbete kommer också diskurserna och 

strukturerna reproduceras och förändras. För att skapa en förståelse för vissa språkliga 

beteenden och handlingar måste således dessa förändringar och reproduktioner studeras i 

de konkreta kontexter där språket används (Jørgensen & Phillips, 2000:15-18). 

   Överallt omkring oss cirkulerar en mängd diskurser, vilka sätter gränser för vad det är 

som ger mening (Foucault, 1993). Den kunskap individer har om den globaliserade 

ekonomin kan enligt ovanstående premisser betraktas som konstruerad av mänsklig 

interaktion och sociala processer. Vidare påverkar sannolikt bilden människor har av 
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fenomenet deras handlingsmönster i sammanhang som går att relatera till globaliseringen. 

Vi använder språket som ett verktyg för att tillägna oss och förmedla olika idéer i 

samhället. Det blir inte sällan problematiskt om vi skulle betrakta dessa idéer enbart som 

objektiva realiteter, de borde snarare betraktas som konstruktioner. Det är således 

relevant att försöka klarlägga strukturen i olika konstruktioner, alltså reglerna för vad 

som kan sägas, och vad som inte kan det, vad som betraktas som sant respektive falskt 

(Foucault, 1993). Media hävdar generellt att de arbetar med fakta, sanning och frågor om 

kunskap (Fairclough, 169ff). Det utrymme media tycks förfoga över i samhället och våra 

liv blir således ett relevant skäl till att studera hur denna sociala institution förmedlar och 

konstruerar den globaliserade ekonomin.  

Globaliseringen  av  ekonomin  
Som  vidrörts  i  uppsatsens  inledning  kan  den  rådande  ekonomiska  situationen  i  samhället  

till   stor   del   antas   ha   formats   av   den   omtalade   förändringsprocess   som   ofta   kallas  

globalisering.  Därmed  är  det  alltså  relevant  att  utgå  från  ett  globalt  perspektiv  för  att  få  en  

uppfattning  om  hur  ekonomin  gestaltar  sig  i  människors  liv  i  dag  (Andersson,  2001a:10).  

Begreppet  globalisering  är   relativt  nytt,  och  etablerades   i   stora  delar  av  världen  så  sent  

som   under   1990-talet.   Det   är   enligt   Thörn   (2004)   knappast   omtvistat   att   vi   ständigt  

exponeras   för   diskurser   kring   globalisering   i   såväl   nyhetsförmedling   som   politiska  

debatter  och   litteratur.  En  sökning   i  den  svenska  arkivdatabasen  presstext,  vilken  bland  

annat   inbegriper   nyhetsförmedling   från   DN,   Expressen,   GT   och   KvP,   påvisar   att  

begreppet   globalisering   endast   användes   fyra   gånger   år   1992,  medan   det   förekom   335  

gånger   år   2001.   Gemensamt   för   samhällsvetenskapliga   analyser   av   globalisering   är   att  

fenomenet   relateras   till   vår   samtids   viktigaste   frågor   vad   gäller   i   synnerhet   konflikter,  

problem  och   rörelser   som   är   kopplade   till   globaliseringsprocessen.  Utgångspunkten   för  

forskning  kring  globaliseringen  syftar  även  till  att  göra  upp  med  några  av  de  ideologiska  

konstruktioner   som   sätter   sin   prägel   på   det   aktuella   sättet   att   tala   om   fenomenet,   inte  

minst   i   massmedia.   En   sådan   konstruktion   är   det   ekonomiska   sättet   att   definiera  

globalisering  (Thörn,  2004:29).    

      Hirst   och   Thompson   (1998)   menar   att   globaliseringen   bör   avfärdas   som   en   myt  

konstruerad   för   att   legitimera   att   den   ekonomiska   utvecklingen   undantränger  
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nationalstatlig  politik.  Enligt   dessa   forskares  åsikter   antas  det   i   allmänhet   att   ekonomin  

håller   på   att   bli   verkligt   global   och   att   de   nationella   ekonomierna   och   strategierna   i  

samband   med   detta   blir   allt   mindre   relevanta.   Näringslivets   lobbyorgan   och   andra  

relevanta   grupperingar  med   nyliberala   värderingar   ska   alltså   enligt   detta   perspektiv   ha  

lyckats   skapa   en   allmän   acceptans   hos  människor   där   den   ekonomiska   globaliseringen  

framstår  som  en  oundviklig  kraft  vilken  världens  regeringar  och  individer  måste  anpassa  

sig  till.  Denna  anpassning  innebär  sedermera  avregleringar  inom  en  rad  områden,  vilket  

vidare  ger  marknadskrafterna  större  verkningsutrymme  (Thörn,  2004:29-30).  

      Enligt   Thörn   (2004)   är   det   möjligt   att   definiera   ekonomisk   globalisering   som   den  

senaste  fasen  i  kapitalismens  globala  utveckling  under  vilken  de  nationella  ekonomierna  

tycks  ha  blivit  en  alltmer  integrerad  del  av  världsmarknaden.  Detta  kan  antas  ha  inletts  i  

synnerhet   i   och  med   kolonialismen   under   1500-talet   och   har   sedermera   resulterat   i   ett  

globalt  system  av  beroenderelationer.  Emellertid  tar  aktuella  diskussioner  om  ekonomins  

globalisering   inte   sällan   utgångspunkt   i   det   senaste   skedet   i   kapitalismens   globala  

expansion   som   skedde   under   början   av   1970-talet,   detta   i   samband   med   den  

världsekonomiska   krisen,   och   som   vidare   fick   sitt   genombrott   i   synnerhet   under   1980-

talet.  Oljekrisen  och  sammanbrottet  av  Bretton  Woods-systemet  ska  ha  markerat  slutet  på  

en  period  av  ekonomisk  expansion  för  de  efterkrigstida  välfärdsstaterna,  upprätthållen  av  

den  nationalstatliga  ekonomiska  politiken.  Den  kapitalistiska  ekonomin  återhämtade  sig  

sedermera  genom  tilltagande  globalisering  vilket  till  stor  del  kan  betraktas  som  resultatet  

av   aktiva   politiska   strategier,   som   tar   sig   i   uttryck   genom   ett   hegemoniskt   skifte   i   de  

västerländska   ekonomierna   från   socialliberal   välfärdspolitik   till   utbredd  

liberaliseringspolitik.  Denna  politik  ska  ha   letts  av  amerikanska  och  brittiska  regeringar  

och   sedermera   spridits   till   andra   delar   av   världen   i   synnerhet   genom   ekonomiska  

institutioner  med  global  räckvidd  (Castell  genom  Thörn,  2004:40-41).  

      Hirst  och  Thompson  (1998)  lyfter  fram  ett  perspektiv   i  sina  resonemang  som  talar  för  

att  den  ekonomiska  globaliseringen  har  kommit  så  långt  att  en  socialdemokratisk  politik  

för   nationell   ekonomisk   reglering   och   inkomstutjämning   inte   längre   är   genomförbar.  

Förändringarna   vad   gäller   den   internationella   marknadsutvecklingen,   den   nyliberala  

avregleringen   och   den   ekonomiska   integrationen   har   kommit   att   göra   de  

socialdemokratiska  nationella  strategierna  så  ineffektiva  att  de  måste  överges  och  ersättas  
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med   andra   metoder   för   att   dämpa   kapitalmarknadernas   effekter   (Hirst   &   Thompson,  

1998:233).   Författarna   menar   emellertid   att   denna   syn   på   ekonomisk   globalisering   är  

fullständigt  felaktig.  Globaliseringsbegreppet  handlar  snarare  om  en  föreställning  om  en  

ny  starkt  internationaliserad  och  praktiskt  taget  okontrollerad  global  ekonomi  baserad  på  

världsmarknadskrafter  vilken  har  etablerats  och  fått  en  enorm  spridning.  Globaliseringen  

framstår  således  enligt  detta  synsätt  rätt  och  slätt  som  myt.  De  som  försvarar  att  det  skett  

(1998)   har   ett   kort  

minne.   Oftast   ser   dessa   enbart   till   den   ekonomiska   utveckling   som   skett   efter   krisen   i  

början   av   1970-talet.   Författarna   hävdar   att   ingen   mer   omfattande   internationell  

ekonomisk  ordning  har  bestått  i  mer  är  trettio  till  fyrtio  år,  och  skeden  av  öppenhet  och  

tillväxt   har   mötts   av   perioder   av   slutenhet   och   tillbakagång.   Att   projicera   nuvarande  

trender   till   öppenhet   samt   integration   på   framtiden   som  om  de   skulle   vara   oundvikliga  

måste  alltså  enligt  Hirst  och  Thompson  (1998)  vara  ett  naivt  förhållningssätt.    

      Pierre   (1999:42)   lyfter   fram   liknande   resonemang   då   även   han   menar   att  

globaliseringen   mer   eller   mindre   konstruerats   för   att   ge   legitimitet   åt   bland   annat  

marknaden.   Pierre   diskuterar   vikten   av   globaliseringens   diskursiva   dimension   i   ett  

politiskt  perspektiv  och  menar  att  vår  inre  bild  av  globaliseringen  i  stort  bestämmer  vilket  

förhållningssätt   vi   väljer   att   ha   till   politiska   frågor   relaterade   till   globaliseringen.  

Processen  varigenom  dessa  bilder  växer   fram  blir   således  politiskt   laddade.  Ekonomins  

och   globaliseringens   diskurser   hänger   nära   samman   menar   Pierre.   Marknaden   och  

globaliseringen   kan   betraktas   som   motpoler   till   den   starka   staten   samt   kollektivt  

handlande.  Om  vår   bild   av   globalisering   är   att   det   inte   finns  mycket   att   göra   åt   denna  

process   kommer   vi   inte   heller   att   göra   det,  makten   över   vår   världsbild   blir   därmed   en  

avgörande   form   av   maktutövning.   Globaliseringen   blir   en   ursäkt   för   att   avstå   från  

politiska  projekt   som  driver  offentliga  utgifter  om   individens  världsbild  genomsyras  av  

föreställningen  att  världen  ekonomi  och  politik  nu  snarare  är  global  än  nationell  (Pierre,  

43).    

      De   senaste   decenniernas   ekonomiska   globalisering   ska   alltså   enligt   dessa   perspektiv  

inte  tolkas   d snarare  möjliggjorts  av  

politiska   beslut,   vars   konsekvenser   har   lett   till   en   begränsning   av   den   nationalstatliga  

politikens   utrymme   (Thörn,   2004:30).  Diskursen   om  den   globala   ekonomin   tycks   ändå  
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visa   på   betydligt   inflytande   och   en   stark   ideologisk   karaktär.   Thörn   (2004:30)   menar  

emellertid   att   om   den   ekonomiska   globalismen

dimensionen   där   globaliseringen   alltså   åsyftas   som   ideologi   snarare   än   process,   i   dag  

utgör   en   av   de   mest   inflytelserikaste   diskurserna   i   våra   liv   är   den   inte   ensamrådande.  

Globaliseringen   bör   snarare   betraktas   som   flerdimensionell   och   existerande   såväl   i  

egenskap  av  ekonomiska  som  politiska  och  kulturella  processer.  

      Beck   (1998)   har   ägnat   sig   åt   att   söka   möjliga   politiska   svar   på   globaliseringens  

ekonomiska   dominansförhållanden   och  menar   att   det   blir   svårt   att   göra   sin   röst   hörd   i  

förhållande   till   världsekonomins   allomfattande  makt.  Uppgiften   är   endast   genomförbar  

under   förutsättningarna   att   vi   tillintetgör   föreställningen   om   att   världsmarknaden   styr  

världen,   regerar   våra   huvuden   och   förlamar   allt   vårt   handlande.   För   att   det   ska   vara  

möjligt   att   bemöta   detta   jättelika   spöke    som   härjar   i   vår   samtid   särskiljer   Beck  

(1998:23)   begreppen  globalism,  globalitet   samt  globalisering   från   varandra.   Begreppet  

globalism   syftar   till   uppfattningen   att   världsmarknaden   undantränger   eller   ersätter  

politiskt  handlande.  Detta  perspektiv  inskränker  globaliseringens  mångdimensionalitet  till  

en   enda   linjär   ekonomisk   dimension,   som   höjer   sig   över   alla   andra   dimensioner   av  

globaliseringen.   Med   globalitet   menar   Beck   det   faktum   att   vi   sedan   länge   lever   i   ett  

världssamhälle,  där  ingen  grupp  eller  plats  går  att  i  realiteten  frånskiljas  en  annan.  Vidare  

menar   Beck   med   begreppet   globalisering   de   processer   som   via   transnationella   aktörer  

underminerar   och   på   tvären   binder   samman   nationalstaterna   och   i   huvudsak   deras  

suveränitet,  makt,  identiteter  och  nätverk  med  varandra.  Beck  tycks  mena  att  vi  trots  det  

faktum  att  dagens  världssamhälle  i  första  hand  styrs  av  ekonomiska  rörelser  så  finns  det  

utrymme   för   att   på   radikala   nya   sätt   bemöta   samtidens   problem   och   konflikter.  

Globaliseringen   består   till   stor   del   av   ideologiska   konstruktioner   med   ekonomiska  

förklaringar.  Vi  måste   förstå  att  dessa   idéer  är   fantasiprodukter,  och  att  vi  kan  förändra  

dem.    

      Individer   tycks   således   ideligen   exponeras   för   diskurser   vad   gäller   globalisering   och  

ekonomi   i   media.   Denna   sociala   institution   med   de   diskurser   den   producerar   och  

förmedlar   kan   antas   fungera   likt   ett   maktinstrument   som   talar   om   för   de   exponerade  

vilken  världsbild  och  uppfattning  kring  ekonomi  och  globalisering  som  är  den  rätta,  samt  

således  den  som  individen  bör  förhålla  sig  till.  De  diskursiva  riktlinjerna  kan  antas  syfta  
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till   såväl   politisk   inställning   som   individens   omvärldsuppfattning   i   stort.   Såväl   Pierre  

(1999)   som   Beck   (1998),   samt   Hirst   och   Thompson   (1998)   ger   exempel   på   hur   vår  

ekonomiska   situation   i   samhället   utifrån   ett   globalt   perspektiv  har  konstruerats,   där  det  

kontroversiella   begreppet   globalisering   står   i   fokus.  Vidare  diskuteras   nedan  hur   denna  

diskursiva  dimension  av  vår  verklighetsuppfattning  praktiskt  kan  te  dig  i  människors  liv.  

I  sammanhanget  berörs  också  hur  kunskap  förbinds  med  makt,  samt  således  hur  diskurser  

utövas  och   reproduceras   i   enlighet  med   rådande  normer  och  värderingar   som   florerar   i  

samhället  kring  ekonomi  och  fenomenet  betraktat  ur  ett  globalt  perspektiv.    

  

Den  ekonomiska  maktens  diskurs  
Ur   ett   brett   samhällsvetenskapligt   perspektiv   innebär   enligt   Andersson   (2001a:9)   ett  

fungerande  socioekonomiskt   liv   i   samspel  med  andra  den   fundamentala  grunden   för  en  

individs  fullvärdiga  medborgarskap  i  ett  samhälle.  Det  kan  handla  att  nyttomaximera  sin  

resursanvändning  eller  få  ut  största  möjliga  avkastning  på  sitt  kapital  men  emellertid  lika  

mycket   om   att   tillfredställa   ett   behov   av   att   vara   en   del   av   mänsklig   samverkan.   Att  

uteslutas   från   den   ekonomiska   interaktionen   torde   därmed   innebära   svårigheter   när   det  

handlar   om   att   till   fullo   utöva   sitt   medborgarskap   och   sin   människoroll.   Andersson  

(2001a:9)  menar  att  det  genom  vår  förståelse  för  ekonomiskt  handlande  och  ekonomisk  

interaktion   uppstår   olika   prioriteringar   vilket   vidare   innebär   att   ekonomiska   handlingar  

får   olika   värde   i   samhället.   På   så   sätt   bidrar   alltså   konsekvenserna   av   den  

socioekonomiska   interaktionen   samt   hur   denna   förstås   till   att   forma   och   konstituera  

samhället.   Hur   ekonomin   organiseras   i   samhället   kan   således   vidare   tänkas   utgöra   en  

grund  för  de  moderna  politiska  ideologierna  (ibid.).    

      Den  makt  som  utövas  på  den  globala  ekonomiska  arenan  framstår  som  diffus  och  kan  

bäst   beskrivas   som   diskursiv   (Andersson,   2001b:111).   Att   betrakta   sanning   som   ett  

maktinstrument   leder   enligt   Andersson   (2001a:17)   till   att   vetenskap,   kunskap   och  

information   framstår   som   så   intimt   sammanlänkade   med   samhällsutvecklingen   att   det  

måste   vara   omöjligt   att   tala   om   några   objektiva   eller   neutrala   sanningar   om   samhället.  

Enligt   detta   perspektiv   erhåller   alltså   den   som   lyckas   institutionalisera   en   uppfattning  

eller  kunskap  som  en  viss  sanning  makt.  Vidare  leder  den  kollektiva  synen  på  vetenskap  
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och   information   till   den   samhälleliga   maktutövningen.   Då   denna   maktutövning  

kombineras  med  makten  över  ekonomiska  resurser  menar  Andersson  (2001a:17)  att  det  

skulle   uppstå   en   synergisk   effekt,   där  makten   över   sanningen   stöper   villkoren   för   den  

ekonomiska   makten,   och   där   den   ekonomiska   makten   skapar   samhälleliga  

opinionsyttringar  av  den  rådande  sanningsregimen.  Våra  sociala  handlingar  bidrar  till  att  

konstruera   och   förändra   samhällsekonomin  och   är   således   det   som  historiskt   avgör  hur  

den  utformas.  För  att  våra  handlingar  ska  betraktas  som  meningsfulla  måste  de  parallellt  

med  detta  på  ett  eller  annat  sätt  förhålla  sig  till  de  rådande  och  dominerande  diskurserna  i  

samhället.   Samtidigt   ingår   dessa   i   och   begränsas   av   hur   de   ekonomiska  

interaktionsmönstren  ser  ut.  Detta  borde  innebära  att  det  blir  svårt  för  oss  att  delta  i  den  

ekonomiska  interaktionen  utan  att  förstärka  och  understryka  den  diskurs  enligt  vilken  den  

ekonomiska  makten  gestaltar  sig  (Andersson,  2001a).  

      Det   tycks   således   föreligga   en   viktig   koppling   mellan   den   historiskt   befintliga  

situationen  och  vårt  sätt  att  uppfatta  och  förstå  världen  samt  hur  vi  i  enlighet  med  denna  

förståelse  också  bidrar  till  att  påverka  och  omkonstruera  vår  samtid.  Detta  tycks  ske  i  en  

cirkelaktig   social  och  historisk   rörelse  utan   varken  en   tydlig  början   eller  något  bestämt  

slut.  Vi  tillägnar  oss  kunskap  om  världen  genom  social  interaktion  då  vi  bygger  upp  samt  

reproducerar   gemensamma   konstruktioner   av   sanning   och   kämpar   om   vad   som   är   sant  

och   falskt.   Kunskap   är   således   alltid   förbunden  med  makt,   dessa   båda   ting   förutsätter  

varandra  (Foucault,  1993).  

      Pierre  (1999:46-47)  menar  att  marknaden  och  ekonomin  via  mediaorienterade  strategier  

fungerar   som   politiska   aktörer   för   såväl   direkt   som   indirekt   opinionsbildning.   Pierre  

(1999)  förklarar  marknadens  och  ekonomins  makt  som  diskursiv  och  menar  att  denna  har  

ökat   framförallt   under   1990-talet.   Ökningen   ska   ha   skett   genom   allt   mer   omfattande  

betydelse   för   ekonomiska   medier   som   exempelvis   Dagens   Industri   samt   också   genom  

vidgat   utrymme   för   ekonomisk   rapportering   inom   ramarna   för   den   redan   etablerade  

nyhetsförmedlingen.   Media   äger   således   makt   över   den   offentliga   diskursen,   vilket  

innebär  en  oerhört  inflytelserik  maktbas  eftersom  den  starkt  påverkar  vår  perception  och  

bedömning   av   olika   aktörer   samt   även   deras   mål   och   handlande.   En   systematisk  

förklaring   till  marknadens  och  ekonomins  ökade   inflytande,   som  också   ligger  nära  den  

diskursiva   förklaringen,   syftar   enligt   Pierre   (1999)   till   att   det   finns   grundläggande  
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skillnader   mellan   politik   och   ekonomi   som   beslutssystem   och   att   ekonomirelaterade  

handlingsmönster   hyllas   som   mer   positiva   och   normbildande   än   politikens   typiska  

handlingsmönster.   Vidare   syftar   Pierre   (1999)   till   vårt   växande   egenintresse   som  

ekonomiskt   tänkande   individer  vid  sidan  av  den  diskursiva  förklaringen  av  marknadens  

och   ekonomins   växande   politiska   inflytande.   Många   har   exempelvis   direkt   materiellt  

intresse  i  hur  marknaden  och  ekonomin  utvecklas,  bland  annat  i  form  av  aktieägande  och  

pensionssparande.  

  

Kritiska  reflektioner    
Att   försöka   definiera   diskurser   kring   den   ekonomiska   globaliseringen   tycks   vara   ett  

ytterst   svårhanterligt   projekt.   Fenomenet  måste   snarare   förstås   som  mångskiftande   och  

konstruerat   av   sammanhanget   subjektet   positionerar   sig   i   för   att   försöka   förstå   och  

uppfatta   dess   innebörd.   Eftersom   detta   arbete   förankras   i   det   socialkonstruktionistiska  

synsättet   på   kunskap   och   samhälle   är   det   viktigt   att   vara   kritiskt   till   inställningar   som  

definierar  vad  som  bör  betraktas  som  sann  och  riktig  kunskap.  Verkligheten  vi  uppfattar  

måste  alltså   i   synnerhet   förstås  som  en  produkt  av  vår   förmåga  att  kategorisera  världen  

och  bör  alltså  inte  enbart  förstås  som  objektiva  sanningar  (Jørgensen & Phillips, 2000:15-

18).   Vi   kan   således   anta   att   det   inte   går   att   formulera   en   korrekt   idé   kring   vad  

globaliseringen  och  den  ekonomiska  globaliseringen  syftar   till.  Därmed  borde  det  alltid  

vara   av   vikt   att   ständigt   se   till   helheten   och   relativiteten   i   teoretiserandet   kring  

samhällsfenomen  som  ekonomisk  globalisering,  där  således  andra  dimensioner  vad  gäller  

i  synnerhet  politiska,  kulturella  samt  andra  sociala  processer,  inte  minst  religiösa,  tas  med  

i  beräkningen.  Att  definiera  globaliseringen  enbart  som  en  ekonomisk  konstruktion  och  

avfärda  denna  som  en  myt,  vilket  tycks  vara  en  grundtanke  i  Hirst  och  Thompsons  (1998)  

teorier,  kan  alltså  betraktas   som  aningen  snävt.  Beck  (1998)  kan  i   sammanhanget  anses  

ha   en  bredare  och  mer   tillåtande  definition   av  globaliseringen,   då  han  genom  att   skilja  

mellan   globalism,   globalitet   och   globalisering   tar   hänsyn   till   såväl   ekonomiska   som  

sociala  förutsättningar.  

      Det  finns  i  varje  studie  ett  ömsesidigt  beroende  mellan  problemställning,  material  och  

metod,   vilket   vidare   återspeglar   det   perspektiv   som   antas   vid   teoribygget   (Hartman,  
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2003:32ff).  Detta   arbete   tar  utgångspunkt   i   sociologisk   samt   samhällsvetenskaplig   teori  

kring   globalisering   och   ekonomisk   globalisering.   Som   nämnts   i   inledningen   finns   det  

mänger  av  litteratur  och  referenser  att   tillgå  inom  området.  Det  teoretiska  underlag  som  

ligger   till   grund   för   detta   arbete   har   valts   med  motiveringen   att   det   erbjuder   tämligen  

vidsträckta  resonemang  kring  fenomenet  i  fråga  samt  i  synnerhet  hur  det  kan  ha  en  direkt  

inverkan   på   individer   och   deras   handlande.   Teorin   syftar   till   att   förankra  

frågeställningarna   samt   syftet   med   arbetet   i   en   historisk   och   teoretisk   kontext.   Vidare  

ämnar  denna  kontext  visa  på  hur  diskurser  har  producerats,  utvecklats  och  förändrats  över  

tid   för   att   också   formulera   och   skapa   de   bilder   individer   kan   tänkas   ha   kring   den  

globaliserade  ekonomin  i  aktuella  sammanhang.  Fokus  har  också  legat  på  att   lyfta  fram  

den  diskursiva  dimensionen  av  fenomenet  vilket  i  mer  eller  mindre  grad  berörs  i  samtlig  

ovan   nämnd   teori.   Det   valda   teoriunderlaget   ger   också   en   redogörelse   för  

makroorienterade   förhållanden   till   fenomenet   samt   en   bra   övergång   till   mer  

mikroorienterade  omständigheter,  och  även  hur  dessa  båda  nivåer  kan  tänkas   interagera  

med  varandra.  Vad  gäller   trovärdigheten  och   eventuella   brister  med  den   i   teorin   är   det  

relevant   att   i   sammanhanget   nämna   Jon   Pierres   artikel  Marknaden   som   politisk   aktör: 

politik och finansmarknad i 1990-talets Sverige.   Artikeln   utgör   en   källa   av   typen  

offentliga   utredningar   och   måste   alltså   värderas   utifrån   möjligheten   att   författaren   är  

partisk  i  sitt  skrivande.    

Metod  
I denna uppsats blir det relevant att hämta inspiration från Faircloughs kritiska 

diskursanalytiska modell eftersom han i den utgår från detaljerad textanalys för att 

studera hur diskursiva processer kan avläsas lingvistiskt i konkreta texter. Nedan följer en 

redogörelse för det kritiska perspektivet av diskursanalys, en introduktion till Norman 

Faircloughs modell av detta, urval och tillvägagångssätt för studien samt slutligen några 

reflektioner kring forskningsperspektivet.  

Kritisk  diskursanalys     Faircloughs  modell 
Syftet med kritisk diskursanalys är att ställa upp teorier och metoder för att teoretiskt 



   13  

problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik samt social 

och kulturell utveckling. Metoden är kritisk i meningen att den genom att tydliggöra 

dessa relationer syftar till att klarlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av 

en värld med ojämlika maktförhållanden (Jørgensen & Phillips, 2000:66-72).  

   Ett grundläggande drag de kritiska perspektiven av diskursanalys har gemensamt är 

uppfattningen att sociala och kulturella processer har en delvis lingvistisk-diskursiv 

karaktär (Jørgensen & Phillips, 2000:67). Detta innebär att diskursiva praktiker, vilka 

genom vi producerar texter och konsumerar dem, betraktas som en viktig form av social 

praktik som medverkar till att konstituera den sociala världen samt även sociala 

identiteter och relationer. Samtidigt förutsätts alltså existensen av fenomen i samhället 

som inte har denna lingvistisk-diskursiva idé. Den kritiska diskursanalysen syftar till att 

belysa den lingvistisk-diskursiva dimensionen av sociala och kulturella företeelser och 

förändringsprocesser. (ibid.) Genom att lägga vikt vid hur makt utövas via språket lyfter 

analysen således fram relationen mellan diskurs och social makt.  

   En annan nyckelpremiss för de kritiska diskursanalytiska perspektiven är att diskurser 

är såväl konstituerade som konstituerande (ibid.). Diskurser står således i ett dialektiskt 

förhållande till andra sociala dimensioner och institutioner i samhället och språket 

fungerar både som en påverkande handling och som en historiskt situerad handling i ett 

dialektiskt förhållande till aspekter i det sociala. Att diskurser betraktas som 

konstituerade såväl som konstituerande på detta sätt utgör således en viktig skillnad 

mellan de kritiska angreppssätten och poststrukturalistisk diskursteori som menar att 

diskurser enbart är konstituerande. Denna förutsättning utgör en ytterligare motivering till 

valet av angreppssätt i uppsatsens konkreta analysprocess.          

   Ytterligare ett gemensamt drag för de kritiska perspektiven som är relevant att beröra är  

idén att diskurser fungerar ideologiskt (Jørgensen & Phillips, 2000:69). Detta innebär att 

de diskursiva praktikerna bidrar till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden 

mellan sociala grupper, vilket betraktas som ideologiska effekter. Forskningsfokus för 

kritisk diskursanalys ligger således både på konstruerande diskursiva praktiker men också 

på hur dessa diskursiva konstruktioner främjar bestämda gruppers sociala intressen.  

   Den tredimensionella analysmodellen Fairclough utarbetat skiljer mellan nivåerna text, 

diskursiv praktik samt social praktik. Varje fall av språkbruk utgör en kommunikativ 
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händelse, exempelvis som i detta fall tidningsartiklar, vilken innefattar samtliga tre 

dimensioner. Textnivån fokuserar på språkliga egenskaper i den konkreta texten och den 

diskursiva praktiken på de produktions- och konsumtionsprocesser som är förbundna med 

texten. Vidare syftar social praktik till att lyfta fram det bredare sociala sammanhang 

texterna och den diskursiva praktiken är en del av (Fairclough, 1992:86ff). De 

diskursanalytiska riktlinjerna i de olika stegen är relativt omfattande och det finns en 

mängd verktyg att tillhandahålla för det konkreta analysförfarandet. I detta arbete 

kommer emellertid enbart den textanalytiska nivån i Faircloughs modell att användas vid 

analysprocessen. Detta med anledning av uppsatsens begränsade omfattning. Därmed 

består denna undersökning inte av en fullödig diskursanalys á la Fairclough. Emellertid 

kommer, med stöd av den teori och forskning som lyfts fram ovan, en del av analysen 

bestå i att försöka urskilja diskurser kring globalisering och ekonomi i analysmaterialet. 

Nedan följer en grundlig redogörelse för urvalsprocessen samt tillvägagångssättet vid 

analysen.  

Urval  och  tillvägagångssätt  
Som angivits i frågeställningarna består analysunderlaget till uppsatsen av 

tidningsartiklar hämtade från svensk dagspress, närmare bestämt Dagens Nyheter, 

Svenska dagbladet, Expressen samt Aftonbladet. Dessa är alltså fyra av Sveriges största 

dagstidningar (svensk dagspress, 2010). Databasen Retriever Research som har använts 

som sökmotor för att tillhandahålla analysmaterialet gör sökningar i Mediearkivet, 

nordens största digitala nyhetsarkiv, och finns tillgänglig via Stockholms 

Universitetsbibliotek. Då ändamålet med uppsatsen är att studera hur det i media talas om 

ekonomisk globalisering användes begrepp  som 

sökord i en trunkerad boolesk sökning. Det tillhandahållna materialet, ursprungliga 138 

artiklar, har begränsats till att omfatta enbart ledare- och debattsidor skrivna under år 

2010, vilket alltså resulterar i 54 artiklar då övriga uteslutits. Analysen fokuserar på att 

studera det mer aktuella debatterandet kring fenomenet ifråga, också en vidare motivering 

till valet av årtal gäller arbetets begränsade omfattning. Av de 54 artiklarna kommer 28 

från Dagens Nyheter, 13 från Svenska Dagbladet, 4 från Aftonbladet samt 9 från 

Expressen. Dagspressens ledarsidor syftar till att påverka läsarnas kunskaper, attityder, 
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åsikter och politiska beteende (NE). Ledarskribenterna spelar således en central roll i den 

politiska debatten och äger makt vad gäller att sätta agenda för vad som ska betraktas 

som viktigt nyhetsmaterial, därmed är det relevant att begränsa analysmaterialet till dessa 

artiklar.  

   Det krävs kreativitet och fantasi för att hitta redskap och instrument till den konkreta 

analytiska processen (Jørgensen & Phillips, 2000:8). Utgångspunkterna för analysarbetet 

i detta arbete går att finna inom diskursanalytisk metodologi, vidare Norman Faircloughs 

kritiska diskursanalys. Utifrån dessa premisser har en anpassad analysmodell utarbetats 

som fokuserar på valda aspekter i analysmaterialet vilka anses vara relevanta i 

förhållande till uppsatsens syfte och frågeställningar.  

  Analysen har genomförts systematiskt enligt det utformade schema som följande 

kommer att redogöras för. En första genomläsning har syftat till att skapa en 

övergripande förståelse för det centrala innehållet. Efter detta har en andra läsning 

genomförts efter vilken teman formulerats kring de ledande idéerna och perspektiven i 

artiklarna. Ett tema kan tolkas som en inledande del av en text eller ett stycke som sätter 

agendan för vidare läsning samt 

vilken alltså redan är känd av den som producerat texten samt även av den som 

konsumerar den (Fairclough, 1992:183). Genom att studera vad som tenderar att utgöra 

teman i texterna går det alltså att göra antaganden gällande social ordning och retoriska 

strategier. Dessa teman kommer vidare utgöra grunden för presentationen av den 

fullständiga analysen.  

   Under den tredje genomläsningen har själva textanalysen genomförts. Vid denna 

analysnivå har fokus lagts på att studera den konkreta textens lingvistiska egenskaper vad 

gäller grammatik och ordval. Syftet med att studera ordval är att lyfta fram på vilket sätt 

betydelser är formulerade, hur meningen i texten kan kontrasteras mot liknande texter, 

samt även försöka identifiera det interpreterade perspektivet vilket genom dessa ord 

tolkas (Fairclough, 1992:236-237). Två viktiga grammatiska element som använts i 

denna analysfas är transitivitet och modalitet. Det förra begreppet fokuserar på hur 

händelser och processer förbinds, eller inte förbinds, med subjekt och objekt samt om 

valet av meningsbygge är aktivt eller passivt (Fairclough, 1992:235-236). Syftet är att 

klarlägga konsekvenserna som olika framställningsformer kan få. Det kan till exempel 
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handla om att ett specifikt ordval framställer en text eller ett påstående som en 

naturlighet, någonting som saknar en orsak eller agent. Till exempel kan en sats som 

då agenten utelämnats. 

Själva händelsen betraktas gärna som en naturlig företeelse, utan någon specifik aktör 

som kan ställas till svars för det inträffade. Det senare begreppet, modalitet, betyder sätt 

och analyser av sådana grammatiska satser fokuserar på hur olika attityder och 

inställningar förbinder talaren på olika sätt med sitt påstående (Fairclough, 1992:236). 

Vilket sätt som används får således konsekvenser för diskursens konstruktion av såväl 

sociala relationer som kunskaps- och betydelsesystem. Detta kan exempelvis handla om 

olika grad av instämmanden i en sats som uttrycker sanning eller fakta kring ett visst 

påstående. Massmedier använder ofta modaliteter för att framställa information och 

påståenden som om de vore fakta. Mediernas användning av dessa modaliteter både 

speglar och understödjer deras auktoritet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:88).  

Forskningsperspektiv  
Det kan vara svårt att undersöka fenomen som står en nära och som inte sällan 

frambringar subjektiva åsikter och värderingar. Samhällsforskaren lever själv i det 

samhälle som studeras men bör ha en professionell distans till sitt studieobjekt och inte 

enbart återskapa fördomar konstruerade i ett vardagsperspektiv (Sohlberg & Sohlberg, 

2009:252) I sådana fall kan det vara av stor relevans att försöka sätta parentes kring sig 

själv och sin egen kunskap som forskare så att ens idéer inte överskuggar analysen och 

det material som tillhandahållits. Det är alltså viktigt att som forskare försöka ställa sig 

helt främmande inför materialet vid diskursanalys, då diskurser forskaren står nära oftast 

är särskilt svåra att se som just diskurser (Jørgensen & Phillips, 2000:28). De 

självklarheter diskursanalytiker är ute efter att avslöja kan i vissa fall tänkas framstå som 

så självklara att de inte ens går att urskilja. Jørgensen & Phillips (2000:28-29) menar 

emellertid att det vid diskursanalys inte räcker med att sätta sina egna förutsättningar 

inom parentes. Har de filosofiska premisserna accepterats vad gäller idéer om 

verkligheten som socialt konstruerad och sanningar som diskursivt producerade, är det 

viktigt att ifrågasätta hur forskaren då ska förhålla sig till de egna producerade 

sanningarna. För att vidare överhuvudtaget ha möjlighet att skapa en form av förståelse 
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eller teori kring det som studeras måste analysarbetet sannolikt bygga på redan 

existerande diskurser. Som forskare intar jag alltid en viss position i förhållande till det 

som studeras. Denna position kommer delvis att färga vad jag finner i analysen samt hur 

jag presenterar och framställer mina resultat. Det bör således förtydligas att det finns 

positioner utifrån vilka mitt material och mina slutsatser hade kunnat tolkas på ett annat 

sätt.  

Analys  och  resultat  
Under detta avsnitt får fyra teman, Globala utmaningar  beroende makt och konflikter, 

Sverige - Kunskapslandet, Omställning  tillväxt och utveckling respektive Diskursiv 

inordning  behovet av anpassning, sammanfatta resultatet av uppsatsens analysarbete. 

Dessa teman har i överensstämmelse med analysmodellens andra genomläsningsfas 

formulerats kring de ledande idéerna och centrala perspektiven som har kunnat urskiljas i 

artikelmaterialet. 

Globala  utmaningar  -  beroende,  makt  och  

konflikter  
skulle 

också kunna vara en bild av hur världsekonomin utvecklas: Stora ekonomier 

och små  alla mer eller mindre i rörelse. Alla mer eller mindre beroende av 

-11-

11) 

 

Genom att i artikeltexterna ta uttrycksfulla begrepp som bland annat utmaning, säkerhet, 

risk, mänsklighetens problem, sårbarhet, kriser och motstånd i anspråk kan den 

ekonomiska globaliseringen i sammanhanget lätt fås att framstå som en hotfull och 

instabil process. Det talas om en värld i förändring, oroligheter, allvar, omställningar 

vad gäller makt och inflytande. I citatet ovan framställs världsekonomin som någonting 

vilket skulle kunna liknas vid en naturkatastrof. Rubbas en punkt i denna komplexa 
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ordning kommer utfallet sannolikt mer eller mindre påverka samtliga delar av systemet i 

sin helhet. Världsekonomin kan tyckas te sig liknande ett sådant komplext system, som 

en puttrande vulkan vilken när som helst kan ge efter för ett förödande utbrott. Citatet kan 

samtidigt tyckas framställa världsekonomin som en naturlig process, ett givet tillstånd vi 

sällan har makt att rå över.  

 

, de ömsesidiga globala beroendenas verklighet, har 

föråldrat de nuvarande konstitutionernas kartbilder. Världen förfogar inte 

över de mekanismer som krävs för att lösa dagens viktigaste utmaningar. I 

 Världen behöver nu de 

nya former som säkrar ekonomisk tillväxt, social stabilitet och ekologisk 

restabilisering i en fortsatt globaliserande värld. Uppgiften är enorm. Den 

-02-21) 

 

Som framgår i citatet ovan har de rådande konstitutionella ordningarna i världen inte 

möjlighet att hantera den globaliserande verklighetens problem. Begreppet verklighet kan 

antas intyga om ett faktiskt och påtagligt förekommande fenomen, vilket vidare kan 

påkalla läsarens uppmärksamhet till texten. Globalisering innebär i sammanhanget 

världsomfattande beroendeställningar, som är resultatet av den misskötsel av världen som 

uppstått då nationer ständigt fokuserar på att hävda sina enskilda intressen, snarare än att 

se till helheten. Begreppet föråldrat kan i sammanhanget tänkas framställa vårt samtida 

politiska system som passé. Läsaren intygas idén om att det krävs en omfattande 

förnyelse och anpassning till andra nymodigheter. Det åsyftas att en ny demokratisk 

ordning måste utformas, och samtliga nationer i världen följas åt för att ha möjlighet att 

möta de globala utmaningarna. Satsen fara för konflikt och krig kan uppfattas som ett 

hotfullt språkbruk, vilket kan antas skapa en rädsla hos läsaren för fenomenet i fråga. 

Förändringstakten av globaliseringsprocessen tycks enligt vad som framgår i 

artikelmaterialet intensifieras, och det blir tydlig hur samtiden har svårt att följa med 

världens omdaning. Läsaren kan tänkas få en uppfattning som talar för att om vi inte 

agerar snabbt kommer förändringstrycket snarast att leda till ohållbara situationer. Det 

verkar handla om en utveckling större än vad vi antas vara medvetna om, och listan görs 
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lång vad gäller prövningar denna process för med sig.  

   Globaliseringen framställs alltså som en risk för såväl samhälle som individ. Också i 

citaten nedan betonas vikten av det allomfattande globala beroendet fram. Det krävs att 

världen agerar i sin helhet, med gemensamma bestämmelser och lösningar. 

Globaliseringen och den ekonomiska dimensionen av den kungörs vidare påverka de 

mest vitala aspekterna av våra liv som individer. Det handlar i synnerhet om hur vi lever, 

individuell ångest och existentiell oro. Dilemmat vi i sammanhanget ställs inför handlar i 

synnerhet om hur vi ska ha möjlighet att klara av dessa massiva påtryckningar som sker i 

ett rasande tempo. Trots att mycket gott har frambringats av denna omvälvande 

globaliseringsprocess, bland annat i form av minskad fattigdom och ökad välfärd för ett 

stort antal människor, framställs den som sagt också ha inneburit skälvande 

balansproblem för hela världens beroendeställningar. Globalisering betyder i 

sammanhanget framförallt ständig omvandling av ekonomin, rivna tullmurar och 

avreglerade marknader, vilket skulle kunna förknippas med klassiska liberala 

värderingar. Begreppet viktigaste i det första citatet nedan kan bekräfta en omfattande 

relevans i det som talas om, alltså globaliseringen. Samtidigt framställs 

globaliseringsprocessen som en väletablerad företeelse. Trots detta tycks det i citaten 

framgår att vi bör uppmärksamma dess effekter och oroa oss för hur vi lever i detta.  

 

globaliseringen leder till. Det är inget nytt fenomen. Men det leder till en 

ständig omvandling av ekonomin, och påverkar på djupet hur 

(Aftonbadet, 2010-12-27) 

 

och rivna tullmurar har ökat världshandeln och gynnat både rika och fattiga 

länder. De senaste 10-

(Dagens Nyheter, 2010-11-11) 

 

För att se till transitiviteten i materialet är det påtagligt hur globaliseringen, i synnerhet 
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den ekonomiska, många gånger framställs som agenten i artikeltexterna, och vidare den 

huvudsakliga orsaken till de utmanande förändringar vilket det i artiklarna framgår sker 

runt om i världen. Detta exemplifieras i citaten ovan där globaliseringen och de påföljder 

som kopplas samman med denna process framstår som aktiva deltagare vilka vållar de 

problem samtiden och människorna i den ställs inför. Även följande citat kan illustrera 

denna iakttagelse. 

 

handlar om utmaningar för 

handlar också om utmaningar för Sverige. Det pågår en aldrig tidigare 

skådad omvandling av världsekonomin och globaliseringen påverkar 

människor och lände -12-17) 

 

Det används ideligen modaliteter i texterna i synnerhet som alltså dels dömer 

globaliseringen som en utmanande och farlig process och som vidare uttrycker 

sanningsbärande budskap vad gäller texternas innehåll i stort. Hållningen från 

författarens sida kan alltså uppfattas inge en hög grad av tillförsikt och övertygelse i det 

som skrivs, och texterna kan i vissa fall därmed tänkas förstås som sann och oomtvistlig 

kunskap. Exempelvis satsen Vi står långsiktigt inför stora utmaningar kan anses bibringa 

sådana modaliteter som uttrycker säkerhet och sanning.  

Sverige  -  kunskapslandet    

 en kollektiv syn till en med individuell, och vi 

behöver mindre av ett nationellt och mer av ett internationellt sätt att 

organisera oss och se på världen. Vi behöver förskjuta vårt tankefokus.

(Svenska Dagbladet, 2010-12-19)  

 

s om att Sverige inte ska konkurrera med låga löner 

och låga priser utan med höga kunskaper och hög kvalitet. 
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-12-08) 

 

Begrepp som utveckling, framåtanda, tillgänglighet, rörlighet, reformer, kvalitet, 

investeringar samt nytänkande används flitigt i de sammanhang som syftar till att lyfta 

fram lösningar och åtgärder för att möta globaliseringens samt ekonomins krav och 

utmaningar. I citaten ovan framgår att vårt tänkande och våra perspektiv måste ändra 

inställning. Omvärlden förändras, och vårt tänkande måste följa dessa förändringar, 

anpassa sig efter dem. Det tycks i sammanhanget handla om styrande anpassning till 

globala strukturer, snarare än kreativt och nydanande tänkande i sig. Som framgår i 

citaten nedan blir det globaliserade samhället en aktör som måste ta plats i systemet på 

allvar. Det handlar om att bereda utrymme genom ekonomisk tillväxt och att framhäva 

den egna existensen på en globala arena, vilket människor framförallt manas åstadkomma 

genom att utbilda sig samt hävda sin expertis och kompetens på den globala 

kunskapsmarknaden. Den ekonomiska tillväxten och kunskapsutvecklingen fås i 

sammanhanget att låta som resurser för att tillägna sig makt och inflytande för att 

konkurrera globalt. Samarbetstanken och helhetstänkandet som tidigare lyfts fram kan 

tänkas framträda som paradoxalt i förhållande till de konkurrensinriktade uppmaningar 

som förespråkas i andra sammanhang. Det tycks inte längre handla om gemensamma 

lösningar på globala problem och svårigheter, utan snarade ständiga kamper från enskilda 

nationers håll att hävda egna intressen och makt till inflytande i den omfattande 

världsordningen.  

 

t fram många nya framgångsländer, men den 

uppmaning till vårt eget Europa att ta uppgiften att reformera våra 

ekonomier och göra dem globalt konkurrenskraftiga på allra största 

Svenska Dagbladet, 2010-12-28)  

 

att erbjuda en attraktiv miljö för företagande, investeringar och talanger. 

-11-25) 
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Vår kompetens och kunskap tycks utgöra en vara, likt vilken annan materiell produkt som 

helst. Vår kompetens framstår i sammanhanget som en konkurrenskraft, tävlan eller en 

investering, väsentlig för att vi ska kunna vara en del av och hävda oss i den 

socioekonomiska interaktionen.  

   De flesta artikeltexter verkar tala om tillväxt som någonting positivt och nödvändigt. I 

vissa fall ter sig, som i citaten nedan, tillväxt som den enda hållbara lösningen för att 

Sverige ska klara globaliseringens anspråk och fordringar. Som framgår i det andra citatet 

nedan finns det ingen väg tillbaka. Denna sats verkar tala för ett hopplöst tillstånd i vår 

existens, där vi uppmanas acceptera samtiden som den ter sig och enbart följa de krav och 

instruktioner som tilldelas oss, i synnerhet av politiska ledare, för att vi ska överleva. 

 

globaliseringen och den fria rörligheten i EU innebär utan tvivel en utmaning 

för de gamla tröga europeiska ekonomierna  och för människor i vår del av 

världen. Med det finns ingen väg tillbaka. Det behövs politiska ledare som 

förmår ingjuta framtidshopp. Som skapar bättre villkor för arbete och 

(Dagens Nyheter, 2010-09-22) 

 

är utmanande. I ett längre perspektiv torde det stå klart att det endast är 

genom fortsatta tillväxtskapande reformer som Sverige kan klara framtidens 

-11-01) 
 

Tillväxten tycks i artiklarna utgöra en form av överideologi, som ständigt är 

eftersträvansvärd och således inte behöver ifrågasättas. Begreppet talar för någonting som 

växer sig större, en utveckling som mäts i kvantitet. Termen behöver således 

nödvändigtvis inte syfta till kvalitet, utan kan istället tolkas som en uppmaning till ökad 

myckenhet. Också ett tillväxtsamhälle kan tänkas te sig paradoxalt i förhållande till den 

stabila och samarbetsinriktade utveckling gentemot i synnerhet globala ekologiska och 
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ekonomiska utmaningar som lyfts fram tidigare. Ökad tillväxt i en parameter torde 

innebära obalans i en annan med tanke på att samtliga parametrar är delar av en och 

samma helhet. En helhet som dessutom, som det ser ut, tycks vara begränsad. Tillväxt 

kan också i sammanhang där det talas om kunskaps- och kompetensutveckling vilseleda 

för individen, om kunskapen ska syfta till kvantitet snarare än kvalitet.  

   I detta avsnitt som fokuserar på globaliseringens svar och lösningar utgör agenterna i 

huvudsak politiker, regeringen, Europa, Sverige, vi och världen. Globaliseringen lyfts 

fortfarande fram som den huvudsakliga aktören i vår omgestaltande värld, men samtidigt 

åsyftas alltså individerna i denna värld som de aktörer vilka tvingas ge svar på 

globaliseringens skeenden. Genom att syfta till specifika agenter i texterna kan det antas 

vara lättare och mer rimligt att utkräva ansvar från bestämda håll. Syftar ansvaret till 

globaliseringsprocessen eller världen i sig kan det bli svårare att utkräva ett ansvar, syftas 

det till politiker blir det desto enklare. Världen och globaliseringen kan svårligen utgöra 

enskilda agenter, det kan tolkas som vilseledande att utnämna dessa som aktörer i 

sammanhanget, då det inte riktigt framgår vad som är världen eller globaliseringen 

egentligen. En rimligare tolkning skulle kunna vara att det är vi människor som är 

globaliseringen och världen, i alla fall så som fenomenen framställs i texterna. Större 

delen av materialet tycks fokusera på att peka ut andra faktorer förutom individen i sig 

som ansvarig för samtidens globala processer. Detta kan förmodas avsäga den enskilda 

individen mycket av detta omtalade ansvar. Syftar ansvarstagandet till individen kan det 

finnas risk för att vi reagerar genom att blunda inför verkligheten. 

   I vissa sekvenser har agenter utelämnats. Sverige och Europa utsätts för en ny och 

krävande global konkurrens, från ett citat ovan, är ett exempel på en sats som antar en 

sådan passiv hållning. Påståendet kan således uppfattas som ett naturligt tillstånd, vi 

utesluter med andra ord att det skulle finnas någon vidare relevant orsak till händelsen. 

Det givna skeendet i sig, samt konsekvenserna av det tycks vara viktigare. Vidare talas 

det i texterna om när och att vi kommer att mötas av större utmaningar, snarare än om 

och varför. I satserna framgår alltså processerna många gånger redan som logiska 

omständigheter. Även denna iakttagelse kan tänkas tala för att ansvaret till den utveckling 

som håller på att ske mindre kan utkrävas från ett specifikt håll.  

   Även under detta tema kan vi urskilja modaliteter som lyfter fram sanningsbärande 
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underrättelser. I synnerhet ord och satser som vi är alla överens, ska, behöver, utan tvivel, 

detta är, bör, samt torde det stå klart, vilka förekommer i citaten ovan och kan tänkas 

bidra till denna förmodade uppfattning av riktighet i artikelmaterialet. Artikelförfattarna 

uttrycker också ständigt sina omdömen kring de olika processer som diskuteras. Som 

tidigare berörts framställs gärna den ekonomiska tillväxten som positiv och nödvändig 

och konkurrenskraft som eftersträvansvärt.  

Omställning  -  tillväxt  och  utveckling  

konkurrens på världsmarknaden blev det svårare för socialdemokratin att 

upprätthålla sin trovärdighet som tryggt 

2010-08-12) 
 

I artikelunderlaget talas det genomgående om kravet på ombildning vad gäller ideologisk 

grund för att få samhällsutvecklingen att sammanfalla och fungera i globaliseringens 

spår. Som framgår i artiklarna tycks den svenska traditionen av socialdemokrati inte 

längre vara aktuell med de nya processer och skiftningar som sker runt om i världen. 

Sverige bör snarare lämna företräde för en mer anpassad politik som stämmer bättre 

överens med omvärldsutvecklingen. Enligt vad som framgår i texterna syftar denna 

reformerade politik i synnerhet till liberala svar, öppenhet, marknadsekonomi, personlig 

integritet samt egenmakt. I citaten nedan framgår det tydligt hur den socialdemokratiska 

och vänsterriktade politiken betraktas som förlegad, samt att de politiska inställningarna 

vad gäller i synnerhet ekonomin måste förnyas.  
 

väljarna inte uppfattade att jobb- 

(Aftonbladet, 2010-12-18) 

 

vänsterpartierna för de behov som finns av ökad flexibilitet. De verkar tro att 

gamla metode -07-07) 
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Agenterna i citaten utgör i synnerhet de socialdemokratiska politikerna. Det är dessa 

aktörer och deras politik som har förlorat loppet av röstdeltagande för deras politiska 

agenda. Det heter att socialdemokraterna har begått självbedrägeri med 

djungelproportioner heter det. Omvärlden förändras, men inte socialdemokraternas 

politik. Som framgår i artiklarna tycks socialdemokraterna inte vara medvetna om hur de 

ska bete sig i en värld som förändras allt snabbare. För att bereda ny mark behöver nu 

socialdemokraterna reformera sin politiska agenda med utgångspunkt i de nya 

maktförskjutningarna som sker i världsekonomin. I citaten nedan är det ekonomin och 

återigen ekonomin som är de centrala frågorna vilka måste behandlas. 

Socialdemokraterna kan i sammanhanget tolkas som konservativa eller bakåtsträvande i 

sammanhanget, begrepp som kan upplevas som passerade i ett modernt land som Sverige.   
 

jungeln, och 

förlorat två val på  väljarna kommer inte att tacka ja till den nästa gång 

heller. I dialog med näringsliv och fackföreningar behöver man nu ta 

fram en ny närings- och jobbpolitik med utgångspunkt i de nya 

maktförskjutningarna i världsekonomin. -12-04) 

 

höga jämlikhetsambitioner och en hög nivå på välfärden inte står i 

motsatsförhållande till ekonomisk utveckling, utan att det snarare är precis 

tvärtom. Nu har vetenskapen kommit ikapp, och de åsikter som tidigare 

förhånades av högerekonomer är i dag akademisk mainstream. 

(Aftonbladet, 2010-12-18) 

 

I citatet ovan framgår att förhöjd välfärd och jämlikhet idag är synonymt eller samspelar 

med ekonomisk utveckling. Citatet kommer från en artikel som behandlar 

socialdemokratins förhållande till tillväxt. Det framgår i artikeln att tillväxtpolitiken 

tidigare skulle ha varit en paradgren för svensk socialdemokrati, men att det idag tycks 
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krävas en hemlig plan för att socialdemokraterna ska framstå som tillväxtvändliga. 

Kunskapen och värderingarna om vad som bidrar till ekonomisk utveckling har som det 

lyfts fram i citatet förändrats i takt med samhällsutvecklingen och de nya rön denna fört 

med sig. Ekonomi diskuteras i artikeln både i termer av tillväxt samt också utveckling. 

Begreppet ekonomisk tillväxt, som kan antas överensstämma med eller liknas vid vad 

som kallas ekonomisk utveckling, tycks i vissa sammanhang te sig tämligen 

kontroversiellt, då det kan tänkas förekomma divergenser kring vad termen i huvudsak 

syftar till för politisk färg och genre. En intressant tanke är att det kan antas ha skett en 

viktig diskursiv förändring kring vad som relateras till begreppet i Sverige under 1900-

talet. Denna iakttagelse kommer dock inte att beröras närmare i denna uppsats.  

   Vidare kan ekonomisk utveckling och ekonomisk tillväxt tänkas förstås som två sidor 

av samma mynt, där det förra fokuserar i högre grad på kvalitet och det senare mer på 

kvantitet. Det förra begreppet kan vidare förstås mer som en förändring av ett rådande 

system, medan det senare fokuserar mer på att expandera ett system som redan existerar. 

Vad som skapar ekonomisk tillväxt bör således kunna vara någonting helt annat än vad 

som bidrar till ekonomisk utveckling.   

    Vidare förekommer också under detta tema modaliteter med sanningsingivande 

effekter. Små fraser som faktum är, de behov som finns och kommer inte att tacka ja kan 

antas intyga en viss säkerhet i författarnas sätt att förmedla sina budskap. Uttrycksfulla 

fraser som svårare för socialdemokratin, för att överleva måste nu socialdemokratin och 

socialdemokratin har förstått kan exemplifiera olika sätt författare dömer och värderar 

fenomenet som utgör objektet för sammanhanget.  

 

Diskursiv  inordning     behovet  av  anpassning  

anpassningar som krävs för att svensk ekonomi ska förbli konkurrenskraftig. 

(,,,) Som välutvecklat exportland fick vi helt enkelt ovanligt stark draghjälp av 

den växande världshandeln. Men när tidigare fattiga länder höjer sin 

utbildningsnivå och kunskapsinnehållet i sina varor och tjänster utsätts vi för 

hårdare konkurrens. Vår sårbarhet kan därför vara större än den hittills sett 
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-06-07) 

 

Återkommande i artikelmaterialet är avsnitt och satser som i synnerhet syftar till 

aktörerna vårt, Sveriges och Europas behov av anpassning till omvärlden och till de nya 

strömningar som går att koppla samman med politik, globalisering samt ekonomi. Detta 

för att få samhället att fungera, och för att Sverige ska hänga med i 

omvärldsutvecklingen. Även i citaten nedan går det att urskilja idéer som berör de 

politiska omställningar som diskuterats i avsnittet ovan vilka syftar till att fokusera 

politiska beslut till vad som kan betraktas som mer liberala lösningar. Det andra citatet är 

taget ur ett sammanhang där det är de socialdemokratiska handlingsmönstren som 

uppmanas bereda plats för bättre anpassad politik. De frågor som står högst på den 

politiska agendan verkar inte stämma överens med frågorna som socialdemokraterna i 

första hand lyfter fram.  

 

ste skattesystemet anpassas till de villkor som 

gäller i dagens globaliserade värld. Det har varit möjligt i andra länder och 

-06-05) 

 

unde läsa 

(Aftonbladet, 2010-12-06) 

 

Att rätta sig efter omgivningen tycks vara den ledande frasen i många av de sammanhang 

där möjligheterna att bemöta de snabba förändringar som sker runt om i världen 

diskuteras. Även i dessa sammanhang är det framförallt vi och Sverige som agerar 

agenter i satserna. Modaliteter av sanning uttrycks likväl i texter som sammanfattas under 

detta tema. Allt färre kommer och vi måste, är i de nämnda citaten exempel på sådana 

observationer. Viktiga omdömen som ni har gjort det sämsta valet och vår sårbarhet 

förekommer i de angivna citaten och kan tänkas bidra till hur vi formar vår bild av de 

fenomenen som diskuteras. Även Citatet nedan uppmärksammar nödvändigheten i att 

skapa förståelse för vad som sker i omvärlden samt att vi snabbt måste rätta oss efter vad 
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vår förståelse.  

 

fler, vikten av kunskap ökar, globalisering och kraven på rörlighet blir större, 

måste vi anpassa v -07-07) 

Diskussion  och  slutsatser    
Syftet med denna uppsats är att med diskursanalys som ansats visa på hur media språkligt 

och diskursivt gestaltar den globaliserade ekonomin samt hur dessa konstruktioner kan 

tänkas bidra till individens förståelse och uppfattning kring fenomenet ifråga. En strävan 

har också varit att kritiskt lyfta fram och öka förståelsen för diskurser kring ekonomi och 

globalisering för att, om än i liten skala, bidra till social förändring.  

   Som den globaliserade ekonomin framställs i artikelmaterialet skulle fenomenet i stort 

kunna tolkas som ett mångfacetterat och motsägelsefullt projekt. Inte sällan framställs 

globaliseringen, i huvudsak alltså den ekonomiska, som en omfattande och riskfylld 

förändringsprocess vilken har en direkt inverkan på hur vi lever våra liv och hur vi mår. 

Språket som används i artikelmaterialet ter sig i synnerhet hotfullt och provocerande, 

vilket bland annat kan antas framkalla rädslor och oro kring fenomenet hos läsaren. Ofta 

gestaltas globaliseringen som agenten i sammanhanget och alltså inte enbart som själva 

det som utgör den omfattande utmaningen med dess olika följder, utan också som 

orsaken till själva dessa utmaningar. I vissa fall tycks den ekonomiska globaliseringen i 

artikelmaterialet framställas som en enskild genomträngande kraft och aktör som 

mänskligheten är tvungen att ge svar på och besegra. Å det andra kan läsaren tänkas 

förstå denna process som ett resultat av nationers misskötsel i form av i synnerhet alltför 

protektionistiskt handlande. Att utkräva ansvar kan bli problematiskt i sammanhanget då 

agenter ofta utelämnats och många satser följaktligen framstår som passiva. Detta innebär 

att det sällan framgår tydligt om det är politikerna, regeringen, Europa, vi eller 

globaliseringen i sig själv som utgör roten till världens omvälvningar. Att det blir svårt 

att utkräva ansvar från ett specifikt håll kan leda till att läsaren känner sig vilseledd. Om 

vi i synnerhet har uppfattningen om att det är globaliseringen i sig som är orsaken till 
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utmaningarna, och politiska röster och institutioner sedermera hävdar att de har 

lösningarna, kommer vi förmodligen att lyssna på politikerna som vi anser oss förstå 

sitter på de bästa svaren för att bemöta globaliseringsprocessen. Vad vi förstår som de 

bästa svaren, kan i synnerhet tänkas utgöra de svar media målar upp som korrekta. Vad 

många kanske inte uppmärksammar är att globaliseringen i stort skulle kunna betraktas 

som en produkt av just politiska beslut, och alltså inte som någon global 

Även Beck (1998) lyfter fram den diskursiva aspekten av 

den ekonomiska globaliseringen i ett liknande sammanhang och menar att människan 

måste förstå att den handlar om en föreställning då det talas om att världsmarknaden  styr  

världen,   regerar   våra   huvuden   och   förlamar   allt   vårt   handlande.   Den   globaliserade  

ekonomin  med  dess  dominansförhållanden  borde  alltså  betraktas  som  föränderlig,  snarare  

än  som  ett  ofrånkomligt  system.      

   Emellertid finns det en annan form av ekonomisk nödvändighet som talar för att det blir 

svårt för oss som individer att delta i den socioekonomiska interaktionen, vilken kan 

betraktas som fundamentalt viktig för hur vi lever och mår, utan att vi förstärker den 

diskurs enligt vilken den globaliserade ekonomin och makten gestaltar sig (Andersson, 

2001a). För att vårt tänkande och handlande ska betraktas som meningsfullt menar 

Andersson (2001a) att vi måste förhålla oss till de rådande och dominerande diskurserna i 

samhället. Om vi ser till den uppmaning vad gäller diskursiv inordning och anpassning 

till omvärldens ekonomipolitiska system, som tycks vara ett genomgående tema i 

artikelmaterialet, blir Anderssons (2001b) resonemang relevanta i sammanhanget. Också 

Pierre (1999) lyfter i en liknande kontext fram ekonomins diskursiva makt, vikten av att 

vårt växande egenintresse för ekonomi, samt den omfattande betydelse och centrala 

position som ekonomin ges i media.  

   När media tecknar dessa scenarier tycks vi dessutom ofrånkomligen hamna i politiskt 

laddade domäner. Andersson (2001b:12) menar att vi inte kan skapa oss en politiskt 

neutral bild av det världsekonomiska systemet eftersom vi inte kan bilda oss en politiskt 

neutral bild av det sociala skeendet i världen. Också Pierre (1999) belyser detta faktum då 

han menar att processen varigenom våra bilder av globaliseringen växer fram blir 

politiskt laddade, eftersom det i denna process görs anspråk på olika diskurser vad gäller i 

synnerhet politiska förhållningssätt till globaliseringen. Det framgår tydligt i 
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artikelmaterialet att i sammanhang som berör ekonomisk globalisering bör 

socialdemokratisk politik betraktas som förelag och istället krävs det nu snarare att 

traditionen av socialdemokrati i Sverige ger företräde för mer aktuell och bättre anpassad 

politik. Som Hirst och Thompson (1998) hävdar finns det ett perspektiv som talar för att 

den ekonomiska globaliseringen kommit så pass långt att socialdemokratisk politik inte 

längre är genomförbar. Emellertid måste denna uppfattning betraktas som oriktig enligt 

författarna då de menar att internationella ekonomiska ordningar ständigt avlöser 

varandra och att den nuvarande trenden av öppenhet och tillväxt säkerligen kommer att 

avlösas av en period med slutenhet och tillbakagång. Idén om en ny, stark, 

internationaliserad och okontrollerbar global ekonomi baserad på världsmarknadskrafter 

bör snarare betraktas som en föreställning som växt till sig och fått en omfattande 

spridning i världen (Hirst och Thompson, 1998). Beroende på vår politiska övertygelse 

samt vilket sätt ekonomisk globaliseringen framställs för oss som individer torde vi alltså 

tycka väldigt olika om fenomenet i fråga. Vi kommer alltså att använda olika politiskt 

laddade perspektiv när vi tänker och resonerar kring fenomenet i fråga. 

   En annan viktig motsägelse i artikelmaterialet syftar till att globaliseringen i vissa 

sammanhang tycks framstå som en mer eller mindre aktuell händelse, medan fenomenet i 

andra kontexter kan förstås som en redan väletablerad företeelse. Om vi i ordet 

globalisering lägger in betydelsen en öppen internationell ekonomi med växande handel 

och kapitalinvesteringar menar Hirst och Thompson (1998) att de som hävdar att det har 

skett en snabb globalisering på senare tid har en fullständigt felaktig uppfattning. 

Författarna menar att den globala ekonomin har en lång och trasslig historia bakom sig av 

växlingar mellan relativ öppenhet respektive slutenhet sedan slutet av 1800-talet, då ett 

verkligt integrerat system för världshandel utvecklades. Det kan alltså bli problematiskt 

att tala om den globaliserade ekonomin som en helt ny process i ett sådant sammanhang 

eftersom media då kan antas spä på en bild av globaliseringen som en ung, utmanande 

och aldrig tidigare skådad företeelse. När läsaren förstår den globaliserade ekonomin som 

ett nytt fenomen tas ingen hänsyn till dess historiska förankring, och således blir det 

svårare att vara kritiskt till vad som återges i artiklarna. 

   För att det ska bli möjligt att bemöta de omtalade genomgripande utmaningar 

globaliseringen och ekonomin ställer oss inför, vilket alltså är ett annat centralt tema i 
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artikelmaterialet i sin helhet, krävs det betydande förändringar och omställningar vad 

gäller i huvudsak ekonomisk och kunskapsmässig tillväxt och utveckling. I en del av 

artiklarna framgår det att vi behöver samarbeta och utveckla gemensamma globala 

lösningar på samtidens utmaningar. Å andra sidan lyfts andra svar fram som istället syftar 

till konkurrens och tävlan mellan företag, länder samt inte minst individer. Det 

globaliserade samhället måste ta sin plats i systemet på allvar och hävda sin existens på 

en rivaliserande marknad. I detta sammanhang kan läsaren tänkas få intrycket av att det 

är viktigare att maximera sina möjligheter än att vara nöjd med det tillstånd som är givet. 

Detta kan sedermera tänkas leda till svårigheter hos individer med bland annat 

autenticitet och tillförlitlighet till andra människor. Samhället och världen framstår som 

en slagarena där vi måste hävda vår existens, vilket torde vara raka motsatsen till den 

samarbetstanke som alltså förespråkas i vissa sammanhang i artikelmaterialet. Samarbete 

och konkurrens kan för läsaren förstås som varandra motsatser. Sådana resonemang kan 

sannolikt vilseleda läsaren.   

   Själva begreppet globalisering, med fokus på den ekonomiska dimensionen, framstår 

sammanfattningsvis som vilseledande och mångtydigt i artikelmaterialet.  Det tycks inte 

existera någon globalisering på det sättet som fenomenet framställs i sammanhanget. 

Fenomenet kan snarare antas handla om spridning av en mängd idéer som utvecklas på 

olika platser i världen och som avlöser varandra i olika processer och skeden. Agenterna i 

sammanhanget torde vara vi människor, politiker, stater och regeringar, och alltså inte 

globaliseringen som en egen oberoende aktör. Globaliseringsprocessen, och de diskurser 

som florerar runt den, tycks ske i en cirkelaktig rörelse utan varken tydlig början och inte 

heller något bestämt slut. Idéerna förmedlas oss diskursivt via olika kanaler, där media 

kan betraktas som en av de mest vitala. De idéer som har bäst förutsättningar att få fäste 

kommer att internaliseras i samhällsstrukturerna och vårt tänkande. Vi kommer vidare att 

bidra till att rekonstruera dessa idéer i och med vårt handlande, såväl individuellt som 

kollektivt. Det är i detta som den ekonomiska globaliseringen finner och utövar diskursiv 

makt.  



   32  

Referenser    
Andersson, Erik (2001a). Globaliseringens politiska ekonomi: en introduktion. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Andersson, Erik (2001b). Globalisering av den ekonomiska maktens diskurs, s. 110-128 i 

Hettne, Björn & Eriksson, Leif (red.) Makt och internationella relationer. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Beck, Ulrich (1998). Vad innebär globaliseringen?: missuppfattningar och möjliga 

politiska svar. Göteborg: Daidalos 

 

Fairclough, Norman (1992). Discourse and social change. Cambridge: Polity 

 

Foucault, Michel (1993) Diskursens ordning. Stockholm: Symposion 

 

Giddens, Anthony & Griffiths, Simon (2007). Sociologi. 4., omarb. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Hartman, Sven G. (2003). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. 1. utg. 

Stockholm: Natur och kultur 

 

Hirst, Paul Q. & Thompson, Grahame (1998). Myten om den globala ekonomin. 

Stockholm: Atlas  

 

Pierre, Jon (1999). Marknaden som politisk aktör: politik och finansmarknad i 1990-

talets Sverige. Stockholm: Fakta info direkt 

 

Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie (2009). Kunskapens former: vetenskapsteori och 

forskningsmetod. 2. uppl. Malmö: Liber 

 



   33  

Thörn, Håkan (2004). Globaliseringens dimensioner: nationalstat, världssamhälle, 

demokrati och sociala rörelser. [Ny utg.] Stockholm: Atlas 

 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och 

metod. Lund: Studentlitteratur 

Elektroniska  källor  
Nationalencyklopedin (2011) Ledare. (2011-05-30). 

http://ep.bib.mdh.se:2068/lang/ledare/238960 

 

Dagspress (2010) Svensk dagspress 2010, fakta om marknad och medier. (2011-05-30).  
http://www.dagspress.se/images/stories/Mediefakta/svenskdagspress2010.pdf.  
 

Empiri  
Samtliga artiklar har hämtats från följande referens, 

Mediearkivet (2011) Retreiver reaserch. (2011-04-26). 

https://www04.sub.su.se:2132/services/archive.html 

 

Aftonbladet (2010-12-04) Kom ut ur djungeln.  

Aftonbladet (2010-12-06) U tan känsla för samtiden.  

Aftonbladet (2010-12-18) Satsa på tillväxten.  

Aftonbladet (2010-12-27) Tillbaka till Samtiden. 

Dagens Nyheter (2010-01-19) Soros, G. Konstgjord andning. 

Dagens Nyheter (2010-02-05) Ström Melin, A. Varning för Romphy.  

Dagens Nyheter (2010-02-21) Ekman, B. 

.  

Dagens Nyheter (2010-11-04) Berggren, H . Coca-Colavärlden.   

Dagens Nyheter (2010-04-15) Uvell, M. 

. 

Dagens Nyheter (2010-04-16) Berggren, H. SD: Som folk är mest.  

Dagens Nyheter (2010-04-18) Wolodarski, P. Vakna Borg  du vann!. 

http://ep.bib.mdh.se:2068/lang/ledare/238960
https://www04.sub.su.se:2132/services/archive.html


   34  

Dagens Nyheter (2010-04-25) Wolodarski, P. Resans magi. 

Dagens Nyheter (2010-05-18) Välförtjänt betyg. 

Dagens Nyheter (2010-05-29) Nilsson, L., Schön, E. 

. 

Dagens Nyheter (2010-06-05) Björklund, J., Ekström, A. 

 

Dagens Nyheter (2010-06-07) Skatt på växande. 

Dagens Nyheter (2010-07-07) Olofsson, M., Johansson, A. 

Sveriges arbetsmarknad  

Dagens Nyheter (2010-08-12) Berggren, H. Den kluvne väljaren.  

Dagens Nyheter (2010-09-01) Rödgrön bortamatch. 

Dagens Nyheter (2010-09-22) Åkessons blandning. 

Dagens Nyheter (2010-09-27) Öfverberg, U. 

 

Dagens Nyheter (2010-09-29) Bergström, H. Dags för framtiden.  

Dagens Nyheter (2010-11-07) Johansson, Y. 

. 

Dagens Nyheter (2010-11-11) Jonsson, G. Alla mot alla i Seoul.  

Dagens Nyheter (2010-11-19) Jonsson, G. Bäst i klassen. 

Dagens Nyheter (2010-11-19) Berggren, H. Höga förväntningar. 

Dagens Nyheter (2010-11-27) Swartz, R. Myntets båda sidor. 

Dagens Nyheter (2010-11-28) Ekman, B. 

. 

Dagens Nyheter (2010-12-03) Persson, G., Reepalu, I., Ygeman, A. 

. 

Dagens Nyheter (2010-12-14) Berggren, H. Tillit mot terror.  

Dagens Nyheter (2010-12-17) Björklund, J. 

. 

Dagens Nyheter (2010-12-31) Bildt, C. 

. 

Expressen (2010-02-06) Madon, S. Ur drillar barn att bli vänster.  



   35  

Expressen (2010-02-19) Lund, A. Putin idol för diktatorerna.  

Expressen (2010-05-09) Knoppa av med vett.  

Expressen (2010-05-11) Jörnmark, J. Europas stålbad har precis börjat.  

Expressen (2010-09-14) Andersson, M. Saltsjöbadsandan måste vädras ut.  

Expressen (2010-11-01) Bäckström, U. Rusta Sverige för globalt valutakrig  

Expressen (2010-11-02) Sundström, E. Vi i S gjorde samma misstag som Obama.  

Expressen (2010-12-27) Wetterberg, G. Värnskatten måste väck.  

Expressen (2010-12-27) Klassklyftan på arbetsmarknaden.  

Svenska Dagbladet (2010-02-07) Linder, PJ A. Varifrån ska jobbet komma?. 

Svenska Dagbladet (2010-02-19) Andrén, A., Cullhed, A., Rystedt, E. Skolverkets förslag 

är trångsynt.  

Svenska Dagbladet (2010-06-07) Björling, E. Sveriges export ska fördubblas.  

Svenska Dagbladet (2010-05-09) Bergh, A. Förr eller senare blir det kris igen.  

Svenska Dagbladet (2010-10-10) Eriksson, M. Bostongurkan kan ändå inte vara 

huvudsaken.  

Svenska Dagbladet (2010-11-11) Arvidsson, C. G 20-länderna träffas men möts de?.  

Svenska Dagbladet (2010-11-24) Diktatur med värst-före-datum. 

Svenska Dagbladet (2010-11-25) Linder, PJ A. Stora framgångar och stora utmaningar.  

Svenska Dagbladet (2010-11-28) Linder, PJ A. Låt inte framtiden samla damm.  

Svenska Dagbladet (2010-12-27) Nerbrand, S. Klyftan går inte genom Öresund.  

Svenska Dagbladet (2010-12-23) Linder, PJ A. .  

Svenska Dagbladet (2010-12-19) Linder, PJ A. . 

Svenska Dagbladet (2010-12-08) Linder, PJ A. Lång väg kvar till Kunskapslandet. 


