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Abstrakt

Den här studiens problemställningar är uppdelade i tre. Den första handlar om hur ämnen och

källor fördelas i artiklar om privatekonomi i fyra dagstidningar. Den andra om hur två av

dessa tidningar, Dagens Nyheter och Aftonbladet, förklarar privatekonomiska sammanhang i

text och den tredje hur publiken uppfattar texten. Undersökningen har genomförts med

kombinerade metoder eftersom problemställningarna är indelade i separata frågeställningar.

Hur ämnes- och källfördelningen ser ut har undersöks genom en översiktlig kvantitativ

innehållsanalys. Hur tidningarna förklarar privatekonomiska sammanhang i text har

undersöks genom två modeller för textanalys. Dessa har gett en djupare analys på olika nivåer

i texterna. Den tredje frågan, om publikens reception, har undersökts genom individuella

intervjuer i en receptionsstudie och är mest central i arbetet.

    De teorier som är viktiga för studien kommer från olika perspektiv. I textanalyserna är

Hellspong och Ledins lexikogrammatiska dimensioner betydande, precis som van Dijks

begrepp för textanalys. För receptionsanalysen har Schröders flerdimensionella modell

använts för att analysera bland annat motivation, förståelse och konstruktionsmedvetenheten

hos publiken när de läser texterna. Schröders modell är en utvecklad version av Halls modell

”encoding/decoding”. Schröder sökte fler dimensioner i receptionsanalysen och menar, som

Lewis, att receptionsforskning går att likna vid ”att brottas med en manet, den slingrar sig i

så många riktningar att det är omöjligt att kontrollera den”.

     Analyserna som gjorts i studien visar att området ”konsumentjournalistik” är mest

förekommande som ämne i texter om privatekonomi. Däremot är det överlag kontextberoende

vad texterna handlar om. Texter om privatekonomi har ofta en koppling till ett större

sammanhang. Textanalyserna visar att både Dagens Nyheter och Aftonbladet i de utvalda

artiklarna förklarar ekonomiska sammanhang genom en nominal stil, med många

kodspecifika ord och långa meningar. De faktorerna är något som påverkar såväl

begripligheten som läsbarheten. Receptionsanalysen visar att läsarna tolkar innehållet till viss

del olika beroende på förklaringsvariabler som exempelvis ålder. Överlag finns inte ett tydligt

engagemang för texter om privatekonomi om det inte berör den egna ekonomin på något sätt.

Detta gällde både kvinnor och män, i alla åldrar (20-65 år).

Nyckelord:

Frekvens, tolkning, begriplighet, läsbarhet, nominal, motivation, attityd.
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1. Inledning
Den här studien behandlar ett område inom journalistiken som hittills är relativt outforskat,

nämligen ekonomijournalistik. Studien handlar om ekonomijournalistik från dagstidningar i

pappersform. Området har avgränsats till artiklar om privatekonomi. Med privatekonomi

avses text som handlar om hur läsaren kan förenkla, förbättra och effektivisera sin ekonomi

eller tydligare förstå händelser som berör den privata ekonomin. Utgångspunkten har varit att

undersöka hur källor, publik och text samspelar i området.

     Det vi frågade oss inför uppsatsarbetet var: vilka personer agerar källor i texter om

privatekonomi? Förstår läsaren texten eller krävs förkunskaper? Hur uppfattar publiken

texterna?

1.1 Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur privatekonomiska fakta förklaras av dagstidningar

och förstås av publiken. Vi vill försöka ta reda på hur fördelningen av ämnen och källor ser ut

i artiklarna, hur ekonomiska sammanhang förklaras i två tidningar och hur publiken tolkar

dem. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka hur publiken uppfattar texterna.

Det är receptionsforskningen som har mest tyngd i uppsatsarbetet.

    Från ett medieperspektiv är det intressant att undersöka hur receptionen ser ut och vilken

roll journalistiken tillskrivs i texter om privatekonomi. Det är även intressant att undersöka

hur man förmedlar innehållet med fokus på ordval, användning av metaforer och konkreta

begriplighetsaspekter.

1.2 Frågeställningar

i. Hur ser fördelningen av ämnen och källor ut i artiklar om privatekonomi?

ii. På vilket sätt förklarar DN och Aftonbladet privatekonomiska sammanhang i text?

iii. Hur uppfattar publiken texter om privatekonomi?

Den första frågan besvaras genom en enkel, översiktlig kvantitativ innehållsanalys och

fungerar som en kartläggning av ämnena inför de andra undersökningarna. Den andra frågan

besvaras genom en textanalys som fokuserar på formella begriplighetsaspekter och genom en

textanalys med diskursiv inriktning. Den tredje frågan undersöks med hjälp av en

receptionsanalys och är den tyngsta delen i uppsatsarbetet.
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1.3 Bakgrund
Ekonomijournalistiken har förändrats de senaste tjugo åren, både när det gäller produktion

och konsumtion. Ekström och Larsson tar upp i boken Metoder i kommunikationsvetenskap

hur ekonominyheterna fick sitt genombrott i medierna under 90-talet (Ekström & Larsson

2010: 265). Till en början såg man det som information för den ekonomiska eliten, men in på

2000-talet hade ekonominyheterna ”normaliserats” och sågs som en del av den vardagliga

informationen. Under tiden hade allt fler börjat spara i fonder och ekonominyheterna ansågs

inte längre tillhöra eliten utan hade blivit mer folklig (ibid).

     Med den nya pensionsreformen som kom i början av 2000-talet och med återkommande

kriser har privatpersoner tvingats att bli mer aktiva kring det som rör i sin privatekonomi

(www.pensionsmyndigheterna.se). 2008 gjorde Sveriges Radio P1 ett inslag om journalistens

roll under den finansiella krisen samma år (www.sverigesradio.se).  Flera journalister

kritiserade den egna kåren för att inte var tillräckligt granskande, speciellt inom

ekonomijournalistiken. De menar att journalister hade blivit allt för förmedlande av fakta än

att aktivt ifrågasätta var den kommer från. I USA drogs det så långt att medierna anklagades

för att ha bidragit till krisen. Det eftersom media ständigt skapade panikartade rubriker som

gjorde att folk blev rädda och tog ut sina pengar från banker (ibid).

     Idag finns inte alltid ekonomiska förutsättningar på redaktioner till att bygga upp

kontaktnät och gräva djupare i vissa historier. Det gör att inslagen allt mer får en förmedlande

ton istället för undersökande (www.sverigesradio.se). Gunnar Lindstedt, före detta reporter på

Veckans Affärer, menar också att man allt för ofta tillfrågar de stora direktörerna på banker

och företag som är medietränade. Istället borde man intervjua de anställda inom bankerna och

företagen för att få den verkliga bilden av situationen. Men det tar tid, vilket man många

gånger inte har.

2. Material och avgränsning
I det här avsnittet beskrivs det material som använts och vilken avgränsning som gjorts.

Urvalet till de olika undersökningarna har skett stegvis eftersom de beror på varandra i en

kedja. Den kvantitativa innehållsanalysen lade grunden för urval till de kvalitativa

undersökningarna.

2.1 Enkel innehållsanalys
Materialet som har undersökts kommer från fyra olika papperstidningar. Tidningarna är
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Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Tidsperioden som har

undersökts är slumpmässigt utvald, från första april till sista december, år 2011. Helger och

röda dagar valdes bort för att undersökningen inte behövde vara mer omfattande och för att

artiklar under helgerna kan ha en annan karaktär än under vardagar.

     Det totala antalet inkodade artiklar är 237 stycken. I Dagens Nyheter och Svenska

Dagbladet har endast ekonomidelen undersökts medan hela tidningarna Aftonbladet och

Expressen undersökts, eftersom det inte finns en särskild avdelning för ekonomi.

2.2 Textanalys
Inför textanalysen gjordes ett urval från det kvantitativa totala urvalet. Här valdes två artiklar

ut som ansågs vara typiska för sin respektive tidning. Svenska Dagbladet och Expressen

valdes bort. Dagens Nyheter och Aftonbladets artiklar kändes mer konkreta och behandlade

ungefär samma ämne, under samma period men genom olika uttryckssätt i tidningarna. Valet

av de två artiklarna beror dels på att innehållsanalysen visade på ämnenas relevans över en

längre period. Urvalet motiveras med ämnenas relevans, de olika genrerna och artiklarnas

olika uppbyggnad och layout. Det innebär att tydliga skillnader fanns vid första anblick trots

det likartade innehållet.

2.3 Receptionsanalys
Urvalet av respondenter har skett genom ett kombinerat snöbollsurval med

bekvämlighetsurval. Målet har varit att göra undersökningens underlag så heterogent som

möjligt. Anledningen till att endast två artiklar valdes ut till receptionsanalysen var för att

underlätta läsningen för respondenterna, då fyra artiklar hade krävt mer tid och fokusering av

läsarna.

     Sammanlagt är det 12 respondenter som har tillfrågats under loppet av en vecka (vecka

tolv 2012, 19-25 mars). De har fått läsa artiklarna innan intervjutillfället och har fått ha

tillgång till artiklarna under intervjutillfället. De individuella intervjuerna har delats in i

grupper om ålder och kön i transkriberingsprocessen. Åldersgrupperna är 1) 20-35 år, 2) 36-

50 år och 3) 51-75 år.
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3. Teori och tidigare forskning
Inom det teoretiska ramverket för uppsatsen används Hellspong och Ledins teori för

textanalys tillsammans med diskursteori från van Dijk. Schröders flerdimensionella modell

har ett stort inflytande i receptionsanalysen.

     Det man undersökt i tidigare forskning är hur den ekonomiska diskursen ser ut och hur

publiken förstår innehållet. De flesta undersökningar har gjorts under senare delen av 1990-

talet och början av 2000-talet (Corner 1998:109). Flera forskare har undersökt hur den

ekonomiska diskursen ser ut i tv-nyheter. När det gäller undersökningar om diskurser i

Sverige har flertalet av dem gjorts av universitetslektorer vid Institutionen för medie- och

kommunikationsvetenskap i både Stockholm och Göteborg.

3.1 Vägar genom texten
Den teoretiska ramen för textanalysen är delvis från Hellspong och Ledins bok “Vägar genom

texten” (1997). Teorin och metoden bygger på tre lexikogrammatiska dimensioner. Det

handlar om att undersöka texter ur en formell begriplighetsaspekt, för att analysera hur

läsbarheten ser ut. Det berör det konkreta, grammatiska i texterna.

3.2 Diskursteori
”Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt

problematisera och empiriskt undersöka relationen mellan diskursiv praktik och social och

kulturell utveckling i olika social sammanhang” (Winther Jörgensen & Philips 2000: 66).

Med diskurs menas att texter är inbäddade i olika situationer, institutioner och ”osynliga”

strukturer i samhället (Wodak 1999:8).  Texter är inte skapade ur tomma intet. Bakom varje

text finns det en skribent som av olika anledningar har skrivit texten. Därför bör man fråga sig

olika frågor inför en diskursanalys. Kan det finnas ett visst intresse bakom publiceringen av

texten? Använder man sig av återkommande källor? Ur vems perspektiv beskrivs

verkligheten? När frågor som dessa väcks, väcker de även ideologikritiska tankar, som man

kan undersöka med hjälp av diskursanalys.

     Målet med den kritiska diskursanalysen är att se hur texten är producerad och hur den

konsumeras (Winther Jörgensen & Philips 2000: 85). Det finns många sätt att gå till väga och

vad det finns för bakomliggande orsaker för texten.
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Ekström & Larsson menar att man inte bara kan titta på texten, det vill säga språket. Man

måste även titta på den ur ett samhällskritiskt perspektiv genom att ställa sig frågan vad texten

är en del av eller motverkar i samhället (Ekström & Larsson 2010: 267). Själva diskursteorin

är väldigt bred och fungerar väldigt bra som grund för olika diskursanalyser (Winther

Jörgensen & Philips 2000:31).

3.3 Att analysera publiken
Stuart Halls paper ”Encoding/Decoding” lade grunden till stora delar av den bilden av

medieforskning som finns idag (Hall 1973). Halls modell bygger på hur publiken tolkar

meddelanden (Hall 1973:128). Publiken kan tolka i olika steg; gynnad, negocierande och

oppositionerande tolkning (Hall 1973:136-138). Hall följdes av Morley som publicerade sin

bok ”The Nationwide audience” (1980). Båda dessa män är starkt kopplade till Cultural

Studies-traditionen (Schröder 2003: 63-64).

     Kim Schröder är professor vid Institutet för kommunikation vid RUC, Roskilde universitet

i Danmark. Schröder citerar Lewis (1991:115) ”att göra en receptionsanalys är som att

brottas med en manet, den slingrar sig i så många riktningar att det är omöjligt att

kontrollera den.” Utsagan går att koppla till Corners tankar om hur komplex

receptionsanalysen är. Schröder utvecklade dimensionerna för en ny analysmodell av

receptionsforskning (Schröder 2003:66). Anledningen till att han utvecklade en ny modell var

att han tyckte att Stuart Halls och David Morleys metoder var alldeles för endimensionella

(Schröder 2000: 238-239, 2003: 64-66). Under 1970-talet när Hall och Morley hade utvecklat

sina modeller för receptionsforskning hade dem främst riktat in sig på ras, klass och ideologi

(Schröder 2000: 241-242). Schröder menade att det inte var alla undersökningar som passade

in i den kategorin och letade efter något som hade fler dimensioner och djupare nivåer. Han

skapade den flerdimensionella modellen eftersom han menade att det behövdes fler aspekter

för att kunna analysera materialet (Schröder 2003:66).

    Schröder understryker i en artikel från 2003 att modellen ska ses som en heuristisk modell

(Schröder 2003:69). Han tillägger, precis som Hall, att han inte vet hur den slutgiltiga

modellen kommer se ut och att modellen ska ses mer som riktlinjer än en färdig modell

(Schröder 2003:69). Modellen behöver inte följas i en viss ordning utan man väljer ut det som

passar in i analysen (Schröder 2000: 242). Schröder själv tar upp tre skillnader mellan sin

egen och Halls modell. En skillnad är att Schröder fokuserar endast på hur publiken tar emot
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och uppfattar meddelandet, till skillnad från Hall som analyserar både inkodning och

avkodning (Schröder 2000:242).

Den flerdimensionella modellen innehåller dessa punkter:

a) Motivation

Motivationen är en viktig aspekt när det gäller receptionsforskningen. Om man inte är

motiverad att läsa texten eller meddelandet kommer man förmodligen aldrig att läsa den. En

fråga man bör ställa sig inför analysen är om motivationen för läsningen av medietexterna

ligger i själva medietexten eller i användarsituationen (Schröder 2003: 68). Men motivation

handlar inte bara om att vilja läsa eller inte, utan handlar snarare om subjektiva intressen

(Schröder 2000: 244). Beroende på vad texten handlar om kan olika faktorer spela in så som;

- Intresse, om texten intresserar läsaren.

- Påminnelse, om texten påminner läsaren om tidigare erfarenheter eller personer.

- Innovation, att läsaren kommer få ny information genom att läsa texten.

- Identifikation, att läsaren känner en identifikation med ämnet eller personerna i texten.

- Community (tillhörighet), att läsaren känner en tillhörighet med människorna i texten eller

ämnet.

b) Förståelse

Den här dimensionen handlar mycket om tecken och man måste därför titta på semiotiska

teorier för att få mer förståelse (Schröder 2000: 245). Schröder refererar därför till Pierces

modell. Modellen sätter in betydelsen av meningar i den sociala kontexten och tolkningen av

tecken är olika från person till person (Schröder 2000:244-245). Den betyder att vi förstår vad

som står i texterna eftersom det handlar om en social överenskommelse (Schröder 2000: 245).

Vi har bestämt att vissa ord har en bestämd betydelse. Alla har sin egen association av ord och

därför uppfattar man ofta saker olika. Våra associationer och förståelsemönster beror på klass,

kön och etnicitet (ibid). Schröder tar upp exempel inom receptionsforskningen där man har

sett tydligt hur saker uppfattas olika beroende vart man kommer ifrån. Exemplet är en

undersökning som gjorts av Brown och Schulze, ”The Effects of Race, Gender and Fandom

on Audience Interpretations of Madonna’s Music Videos” (1990).

      Många gånger har det visat sig att publiken ”skriver om” materialet så de kan identifiera

sig med det (Schröder 2000:247). Schröder tar upp ett exempel från Fiske som hade låtit ett
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antal tonårsflickor titta på ett program om kvinnor som sitter i fängelse. Tonårsflickorna

kunde känna igen sig med de kvinnliga fångarnas situation och jämförde den situationen med

hur de var tvungna att gå i skolan varje dag (Schröder 2000:248).

c) Konstruktionsmedvetenhet

Den tredje punkten handlar om hur mottagaren förhåller sig till texten. Om man läser den

kritiskt eller tar till sig allt (Schröder 2003:68). Men även om man förstår att det finns en

producent bakom texten eller om man ser det som ett ”fönster mot verkligheten”-perspektiv

(Schröder 2000:248). Medvetenheten om konstruktionen kan uppenbara sig på olika sätt hos

publiken. Det kan visa sig exempelvis genom direkta kommentarer om innehållet eller

indirekt genom tidigare erfarenheter.

d) Inställning och attityd

Inställning och attityd handlar om hur läsarens subjektiva hållning till det hela ser ut i texten

och kontexten. Att man som läsare accepterar innehållet betyder inte att man tar till sig en viss

”gynnad” position i förhållande till texten. Det handlar om läsarens överenskommelse med

vad som antas vara meningen med texten (Schröder 2000:249). Läsare som i stort accepterar

meddelanden, är ofta inte medvetna om det. Det beror ofta på att man inte överlägger

innehållet kritiskt (Schröder 2000:248). Den fjärde punkten sammanfattar mycket hur läsaren

känner för texten, som de tidigare punkterna försöker svara på (Schröder 2003:68).

e) Handling

Den femte punkten i Schröders modell handlar om hur eller vad man som läsare använder

texten till (Schröder 2003:68). Hur läsaren använder texten kan se väldigt olika ut. Läsaren

måste fråga sig om det exempelvis är i vardagen eller i andra speciella situationer som man

kommer i kontakt med texten.

3.4 Tidigare forskning som teoretisk grund
Neil T. Gavin ”The Economy, Media and Public Knowledge” (1998)
Neil T. Gavins bok ”The Economy, Media and Public Knowledge” (1998), är en antologi

skriven av olika författare, och innehåller texter om forskning av ekonominyheter. I det första

kapitlet ”Economic news and the dynamics of understanding” som Gavin skrivit ihop med

Corner, Goddard och Richardson tar han upp ett projekt som Liverpools universitet gjorde
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under 1990-talet. De lät olika fokusgrupper titta på tre inslag från tv-nyheterna mellan mars

1995 till februari 1996 för att se hur publiken tog till sig materialet (Gavin 1998: 11).

Anledningen till att man tog initiativet till projektet var för att ekonomi är svårt att förklara

eftersom det är något statiskt, ofta kan det bara gå upp eller ner i många ekonomiska frågor

(Gavin 1998:10). Det man såg var att människor eller publiken har väldigt svårt att ta till sig

den globala och nationella ekonomin (Gavin 1998:22). Därför försöker medierna många

gånger att personifiera innehållet så man lättare ska kunna ta det till sig. Gavin betonar vikten

av det bildliga språket i form av metaforer och metonymi. Det gör att läsaren relaterar till det

aktuella ekonomiska problemet och tolkar innehållet mer personligt (Gavin 1998:25-26).

   Ofta är de ekonomiska nyheterna även politiska. Det handlar om vad olika politiska beslut

kommer att ha för påverkan på ekonomin och vad de har gett (Gavin 1998:16). När det gällde

dessa nyheter stötte man på en viss skepticism hos publiken, inte gentemot medierna utan mot

politikerna (Gavin 1998:16). De som var mest skeptiska, var de som hade en annan politisk

färg än det rådande regerande partiet (Gavin 1998:16).

John Corner ”Studying the Media: Problems of Theory and Method” (1998)
När det gäller böcker om receptionsforskning har John Corner skrivit en relativt kritisk bok

om receptionsanalys. Han beskriver att analysmetoden snarast exploderade under 1990-talet.

Han ställer sig kritisk till om man ens kan mäta hur publiken uppfattar och förstår innehållet

(Corner 1998:117). Boken tar upp frågetecken om forskningens metoder och vad som måste

tas med i beräkningen när man genomför receptionsundersökningar. Corner talar främst om

receptionsforskningen om såpoperor (Corner 1998:109-130).

Håkan Lindhoff “Economic journalism in the 1990s: the ‘crisis discourse’ in Sweden”
(1998)
Håkan Lindhoff har undersökt hur de svenska medierna använde ordet kris om ekonomin

under 1990-talet. I kapitlet ”Economic journalism in the 1990s: the ’crisis discourse’ in

Sweden” undersöker han mellan åren 1992 till 1996 hur diskursen såg ut i Dagens Nyheter

respektive Expressen (Lindhoff 1998:134). Dagens Nyheters debattsida var vid den tiden ett

viktigt forum för den ekonomiska debatten och var en viktig del i diskursen (Lindhoff 1998:

136). Lindhoff hänvisar till två andra undersökningar som gjordes vid samma tidpunkt av tre

andra forskare. De hävdar att det var journalisterna och tidningarna som hjälpte till att införa

den nya neo-liberala ekonomin (Lindhoff 1998: 136-137). Detta gjorde dem genom att inte

ställa sig kritisk till innehållet, utan mer fungerade som förmedlare av det (Lindhoff 1998:
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137). Det Lindhoff kom fram till var att de ord som man använde, inte alltid stod för samma

saker (Lindhoff 1998:153). En annan sak som var intressant var att ekonominyheternas källor

till stor del var mansdominerad. Det var endast två kvinnor som fick komma till tals när det

gällde källor i undersökningen (Lindhoff 1998: 146). Här visade det sig även att ekonomer

var den mest dominerade aktören av källor, av 31 källor var 20 av dem ekonomer (Lindhoff

1998:146).

Dino Viscovi ”Marknaden som mönster och monster” (2006)
Dino Viscovi skrev sin avhandling ”Marknaden som mönster och monster” (2006) på JMG,

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Viscovi

är intresserad av den ekonomiska diskursen som framställs i tv, i Rapport på SVT. Hans

undersökning bygger på ett års studier av Rapport. Viscovi använder sig av teorier från

Volosinovs, som främst fokuserar på hur språk samspelar och att språk är något som skapas

gemensamt av användarna (Viscovi 2006:69-71). Stuart Halls tankar och teoretiska

utgångspunkter är något som Viscovi även refererar till i sin avhandling. Det handlar om hur

medierna har makt över diskursen eftersom det är medierna som skapar diskursen (Viscovi

2006:64). Enligt Viscovi konstrueras ekonomerna i Rapport som experter. Experterna är

skiljedomare snarare än sakförare, menar Viscovi i sin avhandling (Viscovi 2006:241).

Bo Mårtenson ”Den televiserade ekonomin” (2003)
Mårtensons avhandling “Den televiserade ekonomin” (2003) skrevs på JMK, Institutionen för

journalistik, media och kommunikation på Stockholms universitet. Mårtenssons avhandling är

en studie av Aktuellt, Rapport och Nyheterna vid sex budgettillfällen under perioden 1980-

1995.

     I ”Den televiserade ekonomin” utgår Mårtenson från ett kombinerat teoretiskt

angreppssätt. Habermas offentlighetsteori och Foucaults diskursanalysbegrepp är de

fundamentala teorierna för innehållet, men även andra relevanta teorier uppmärksammas

(Mårtenson 2003: 48). Mårtenson belyser problematiken kring ekonomijournalistiken genom

två etablerade teorier och studien behandlar en historisk utveckling av den ekonomiska

journalistikens existens. Användandet av metaforer är något som är en viktig del i

avhandlingen. Han skriver om styrkeförhållanden mellan politik och ekonomi, könsfördelning

i källor och hur expertkunskap används som källa inom området.
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3.5 Sammanfattning teori
Uppsatsens teoretiska ramverk bygger alltså på kombinerade sammansättningar och

influenser hämtade från lingvistisk teori, kritisk diskursteori och Schröders teori om

receptionsforskning med diskussioner från tidigare forskning. Med Hellspong och Ledins

teori hoppas vi kunna visa hur texten är uppbyggd och vad det betyder för läsaren. van Dijks

diskursteori handlar också om att se hur textens uppbyggnad men genom ett

socialtkonstruktivt perspektiv. Här handlar det snarare om att upptäcka dolda sociala

konstruktioner än att analysera den språkliga strukturen.

    Schröders teori och modell handlar det om att se läsaren bakom varje text. Hur motiverad

är man att läsa materialet? Förstår man innebörden? Tänker man på hur texten har kommit

till? Ställer man sig positiv eller negativ gentemot texten? Kommer texten leda till en

handling? Dessa frågor innefattar Schröders flerdimensionella analysmodell där man försöker

förstå hur publiken tar till sig innehållet. Tillsammans med textanalysen hoppas vi på att få

resultat där vi kan hitta sammanhang mellan textens uppbyggnad och hur man tolkar

innehållet.

4. Metod
Uppsatsens bygger på metodtriangulering. Varje undersökning ämnar kunna besvara en varsin

frågeställning. Det bör tas i beaktning att den tredje frågeställningen och därmed den tredje

metoden och analysen, receptionsstudien, är den största och viktigaste delen i

undersökningen. De andra metoderna är viktiga eftersom de förankras i receptionsstudien.

4.1 Enkel kvantitativ innehållsanalys
Den kvantitativa undersökningen gjordes för att kunna besvara den första frågeställningen:

Hur ser fördelningen av ämnen och källor ut i artiklar om privatekonomi?

    Till att börja med gjordes en sammanställning av tidningar från den utvalda tidsperioden.

Sammanställningen svarade på om artiklarna innehöll text om privatekonomi eller inte. De

som sedan innehöll artiklar om privatekonomi sammanställdes i ett nytt dokument och har

därefter utgjort grunden för frekvenstabeller och korstabeller. Den kvantitativa

undersökningen fungerar som grund inför vilka artiklar som valts ut till de kvalitativa

undersökningarna. Med privatekonomi avses text som handlar om hur läsaren kan förenkla,

förbättra och effektivisera sin ekonomi eller tydligare förstå händelser som berör den privata

ekonomin.
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Varje artikel är en analysenhet. Variablerna är ömsesidigt uteslutande och har sammanställts i

nominalskala. Variablerna för innehållsanalysen är (utöver id-nummer): om det funnits någon

artikel som handlar om privatekonomi i tidningen, vilken ämneskategori artikeln tillhör,

vilken tilltalsform som används i artiklarna, kön på huvudkällan, huvudkällans yrkesområde,

om huvudkällans specificerade yrkestitel, om det förekommer ett verkligt exempel i artikeln,

vilken tidning artikeln finns i, om en tipsruta finns, om en ”fråga på stan”-ruta finns och om

en faktaruta finns.

     Variabeln ”ämneskategori” har delats in i 19 olika: konsumentjournalistik, deklaration, ”så

här gör du”, ränta, spara eller tjäna pengar, elpris, frågor och svar, resa, pension, upplysning,

bostad, fonder och aktier, lån, handel, arbetsmarknad, skatt, hur bankkrisen påverkar

privatekonomin, försäkringar samt övrigt. Här uppkom vissa problem eftersom en artikel kan

handla om exempelvis boende, lån och ränta, vilka är tre skilda kategorier enligt

undersökningen. Då har den kategori som tolkats och ansetts vara den dominanta tilldelats

artikeln. Vad man bör beakta i analysen är att det har varit problematiskt att dela in artiklarna

i subgrupper. Artiklar från DN är endast från området Din Ekonomi, om inget annat angetts.

Din Ekonomi innehåller artiklar om privatekonomi i form av bland annat tips och råd

(www.dn.se).

4.2 Textanalys
Den ena artikeln är från DN, “Svårt vägval för låntagare” från den 18/8 2011, och den andra

från Aftonbladet, “Panikhjälpen“ från den 9/8 2011. Artiklarna har analyserats i en

textanalytisk modell från Hellspong och Ledins bok Vägar genom texten (1997) och med van

Dijks textanalytiska begrepp. Valet av två modeller för textanalys bygger på att undersöka

både den formella begriplighetsaspekten och genom ett diskursivt förhållningssätt.

Textanalysen ska besvara frågeställning två: På vilket sätt förklarar DN och Aftonbladet

privatekonomiska sammanhang i text? 

4.2.1 Lexikogrammatiska dimensioner
Modellen är användbar eftersom den analyserar både syntax och lexikon. Den första delen av

dimensionerna syftar främst till textens allmänna form, medan de andra två syftar mer till

textens innehåll (Hellspong & Ledin 1997:41).  Till att börja med undersöks om texten är

nominal eller verbal. En nominal text innehåller få bisatser men långa nominalfraser eller

långa meningar. Ofta har dessa meningar många samordningar och/eller uppräkningar. En
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nominal text är informationstät (Hellspong & Ledin 1997:200). Informationstäta texter är ofta

mer skriftspråkliga än talspråkliga. En verbal text är motsatsen till en nominal text. Nästa

dimension är att undersöka om texten är specifik eller allmän. En specifik text innehåller

många sammansatta substantiv, överlånga ord, statiska verb och ofta fackord eller räkneord.

En allmän text är motsats till en specifik text, med mest enkla substantiv och få fackord. I den

här dimensionen ser man om textens fundament är vänster- eller högertungt. Sist undersöks

om texten är abstrakt eller konkret. Att texten är abstrakt kan bero på att det finns få tids- och

rumsadverbial och många passiva verb. Det handlar främst om textens närvaro i tid och rum,

vilket syns genom att undersöka användandet av konkreta och abstrakta substantiv (Hellspong

& Ledin 1997:79). En konkret text innehåller få passiva verb, men däremot desto fler

dynamiska. Abstrakta texter innehåller ofta verbalsubstantiv. Det är substantiv som i grunden

varit ett verb som sedan omvandlats till ett substantiv – från handling till ting (Hellspong &

Ledin 1997:70).

4.2.2 van Dijks kritiska diskursanalytiska metod
van Dijk tittar på det sociokognitiva (Ekström & Larsson 2010: 273). Han menar, precis som

Schröder, att publiken förstår texten eftersom den är skriven efter de sociala konstruktionerna.

Det finns underförstådda kontexter som publiken förstår eftersom de har samma

kulturreferens och språk. Det är de underförstådda kontexterna som van Dijk bland annat vill

lyfta fram (Ekström & Larsson 2010:273).  van Dijk har skrivit många texter, bland annat

artikeln ”New(s) Rascism: A Discourse Analytical Approach” (2000), om att en dold rasism

gömmer sig i nyhetstexter. Texternas innehåll är invävda i den dagliga kontexten vilket gör att

publiken inte reagerar på att det egentligen handlar om rasism (van Dijk 2000:43-45).

    van Dijk delar upp textanalysen i tre delar. Den första delen behandlar om det finns några

schematiska strukturer i texten, den andra delen söker tematiska strukturer och den tredje

söker efter sociokulturella kontextualiseringar (Ekström & Larsson 2010:275-276). Först

undersöks de tematiska strukturerna och man tittar efter textens hierarki, hur ämnet eller

händelsen är organiserad i artikeln (van Dijk 1985: 69-92). Oftast är huvudtemat redan i

rubriken i följd med ingressen. Här kan man titta på hur mycket utrymme en viss händelse

eller ett ämne får och därmed dra slutsatser om något marginaliseras (Ekström & Larsson

2010:273-279). Den schematiska delen undersöker textens sociokulturella

berättarkonventioner (Ekström & Larsson 2010:273-279). Man analyserar vilka aktörer som
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får komma till tals och vad de representerar i själva texten. Därefter söker man finna

bakgrundfakta. Här tittar man till vem eller vilka som texten vänder sig till (van Dijk 1985:

69-92).

     De här två nivåerna återfinns inom det makrostrukturella perspektivet. Man ser helheten

innan man går in på detaljer, det mikrostrukturella. van Dijk talar om koherensen, om hela

texten hänger ihop eller inte. Man söker efter både lokal- och globalkoherens i texten

(Ekström & Larsson 2010:273-279). Den globala koherensen är hela texten i sitt sammanhang

medan den lokala koherensen är de små textpartierna som binder samman texten.

    Förståelsen ligger inte i språket utan hos läsaren enligt van Dijk. I likhet med Schröder

hävdar han att man som läsare enbart förstår texten genom sociokulturella strukturer. van Dijk

menar att genom att försöka fastslå alla ”textluckor” (att man behöver bakgrundfakta för att

förstå innebörden) kan man se vilken sociokulturell relation som finns mellan producenten av

texten och den tänkta läsaren (van Dijk 1985:62-92). Den mikrostrukturella nivån handlar om

att undersöka om det finns någon överflödig information i texten (Ekström & Larsson

2010:273-279). Det lyfter van Dijk fram mer i artikeln ”New(s) racism” (2000). Det handlar

även om ordval, där man som läsare kan fråga sig vad textproducentens intention är genom att

använda det ena eller andra ordet.

4.3 Receptionsstudie
Den största undersökningen som gjorts är en receptionsstudie med tolv personer. Personerna

är mellan 20 och 65 år, där sex kvinnor och sex män deltog. Receptionsstudien ska svara på

den tredje frågeställningen: Hur uppfattar publiken texter om privatekonomi?

Intervjuerna har tematiserats i sex delar:

1. Tidningar och nyheter i allmänhet, sju frågor inklusive följdfrågor.

2. Artiklarna, fyra frågor inklusive följdfrågor.

3. Begriplighet, sju frågor inklusive följdfrågor.

4. Källorna, tre frågor.

5. Källor och pålitlighet, sex frågor inklusive följdfrågor.

6. Avslut, tre frågor med fokus på att respondenten kan göra tillägg eller kommentera.

Intervjuerna har främst fungerat som samtalsintervjuer, men har styrts av konkreta frågor från

intervjumanualen. Eftersom det på grund av tid inte gick att samla tolv personer i omgångar
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för fokusgruppintervjuer ansågs individuella intervjuer vara ett mer effektivt alternativ för

insamling av material. De intervjuade är anonyma, men inför intervjuerna framgår kön, ålder,

sysselsättning och status på bostadsmarknaden. Intervjuerna har transkriberats i tabellform

inför analysen. Den transkriberingsnivå som används i studien är till viss del med vissa

skriftspråksnormer. Det är för att förtydliga och förenkla avkodningen och som exempel kan

det lättare gå att finna tecken av associationsmönster hos de intervjuade (Wibeck 2010:111).

Se bilaga 6 för exempel av transkriberat intervjumaterial. De utvalda citaten representerar det

allmänna tyckandet, men även i vissa stycken tyckande som sticker ut från mängden.

Sammanhanget för citaten framgår i förhållande till analysen.

4.4 Sammanfattning metod
Metoderna för genomförandet av studien är alltså kombinerade. Den första metoden är en

enkel kvantitativ innehållsanalys och fungerar som en grund inför vilka artiklar som valts till

de kvalitativa undersökningarna. De andra metoderna är två modeller för textanalys och en för

individuella intervjuer.

5. Analys och resultat
Den första analysen är en enkel kvantitativ innehållsanalys som främst undersöker frekvensen

av ämnen och källor. Den andra är analys med hjälp av två modeller för textanalys, vilka

analyserar artiklarna på olika nivåer. Den tredje och största är en receptionsanalys.

5.1 Innehållsanalys
Den kvantitativa analysen har stegvis gjorts. Under perioden första april till sista december

2011 publicerades de artiklar som analyserats. Det totala antalet artiklar är 237 stycken.

Under den valda tidsperioden hade de fyra tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet,

Aftonbladet och Expressen totalt ett innehåll med 28,5 procent privatekonomiska artiklar.1

Teman och undergrupper
Artiklarna om privatekonomi har delats in i 19 subgrupper. Av det totala antalet artiklar som

innehöll en artikel om privatekonomi innehöll 16,7 procent text om hur läsaren ska göra för

att spara eller tjäna pengar. Dessa artiklar innehåller mycket tips och råd, och tillsammans

med ”Så här gör du…” blir subgruppen mycket större. Trots att stapeln

                                                  
1 Se bilaga 2 för korstabell; tidningar och privatekonominyhet
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”konsumentjournalistik” är störst har den inte en likvärdig betydelse i studien, eftersom det är

en hårfin skillnad på om artiklar är konsumentjournalistik eller produktplacering.

    De mörka staplarna visar hur stort utrymme artiklar om ränta, lån och bostad fick av det

totala antalet artiklar. Tillsammans utgör de 19 procent av totala antalet artiklar.  Eftersom de

tillsammans utgör en femtedel av artiklarna lades grunden för val av artiklar till textanalysen

och de valda artiklarna för intervjuer med respondenter.

Fördelning av ämnen i artiklarna

Figur 1

Frekvensdiagram över fördelningen av ämnen inom artiklar som handlar om privatekonomi, i fyra tidningar.

N = 237

Ämnesfördelningen i artiklarna varierade något mellan månaderna, från april till december.2  I

april handlade flera av artiklarna om deklaration, medan det från juli till december inte fanns

                                                  
2 Se bilaga 2 för korstabell; månader och ämnesfördelning
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någon artikel om ämnet i någon utav tidningarna. Artiklar som innehöll ämnet ränta förekom

inte i maj och juni, men under alla andra månader. Bostad fanns inte i april, maj och december

men i de andra månaderna förekom desto fler artiklar med ämnet. Artiklar om ämnet lån

förekom alla månader förutom i april. I stora drag kan man se att tillsammans utgör de valda

ämnena (bostad, lån och ränta) en jämn frekvens under den valda perioden. Det innebär att

ämnena är aktuella under hela tidsperioden, jämfört med ämnet deklaration som nämnts ovan.

Det tyder också på att ämnena är eller anses vara relevanta för läsaren och det kan ha

betydelse för frekvensen.

Källor
I nedanstående bivariata tabell redovisas vilken titel källan har, i relation till de valda ämnena

som ligger till grund för intervjuerna och textanalysen om privatekonomi. I den totala tabellen

med nitton ämnen finns ett bortfall om 5,7 procent. Eftersom det endast är tre ämnen som är

relevanta för undersökningen har resterande sexton ämnen inte räknats med i analysen.

   Tabellen visar att den yrkesgrupp som främst förekommer hos källorna är ekonomer, i de tre

valda ämnena ränta, bostad och lån. Ekonomer förekom som källa i artiklarna till 39,5

procent.

Källornas yrken i artiklar om ränta, bostad och lån
Yrkesgrupp Total

Journalist Expert Ekonom Jurist VD Rådgivare Annat

Kategori Ränta 2 1 9 0 5 0 1 18

Bostad 0 0 3 0 0 0 10 13

Lån 2 1 5 1 2 1 0 12

Total 4 2 17 1 7 1 11 43

Tabell 1

Fördelning av källor i artiklar om ränta, bostad och lån räknat i antal.

N = 43

Nästa tabell visar hur fördelningen mellan huvudkällans kön och de olika ämnena ser ut.

Detta undersöks för att se om kvinnor respektive män representerar olika ämnen eller om det

inte finns någon sådan koppling. I den totala tabellen med alla variabler finns ett bortfall på

4,2 procent.

    Tabellen visar att det förekommer fler män än kvinnor som källor i artiklar om ränta och
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lån. Det totala procentantalet män som förekommer som källa till alla tre valda ämnena är

58,1 procent, vilket innebär att 41,9 procent av källorna är kvinnor. I artiklar om bostad var

det något vanligare att källan var kvinna. I artiklar om ämnet ränta är männen tydligt

dominerande som källa, där 72 procent är män.

Källornas kön i artiklar om ränta, bostad och lån

Ämne Total

Ränta Bostad Lån

Kön Kvinna 5 7 6 18

Man 13 6 6 25

Total 18 13 12 43
Tabell 2

Fördelning av källornas kön i de valda artiklarna om ränta, bostad och lån räknat i antal.

N = 43

Nedan visas en frekvenstabell över vilken yrkesgrupp källan tillhör för det totala urvalet. I det

hela finns ett bortfall på 5,7 procent. Det vanligaste var att källan tillhör yrkesgrupp ”annat”,

men efter det kommer ekonomer, chefer, journalister och experter. Eftersom källornas

pålitlighet är väsentligt för undersökningen kan man dra slutsatsen att yrket spelar stor roll

och att källorna ofta har auktoritära yrken i förhållande till ämnet. Egentligen är alla explicita

källor experter. I undersökningen finns ”expert” som en yrkesgrupp. Det finns eftersom de

som angetts som källor kan medverka i artiklar om privatekonomi namnges som expert för ett

visst område och erhåller alltså expertkunskap. Några av experterna var även ekonomer, men

en hårddragning har gjorts för att skapa en variation av fördelningen mellan källor.
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Procent vilket yrke källan har i artiklarna

Yrkesgrupp Procent

Journalist 14

Expert 13

Privatperson 1

Ekonom 22

Jurist 3

Annat 25

Chef eller vd 18

Rådgivare 3

Total 100%
Tabell 3

Frekvens av yrkesgrupper som källa, i procent.

N = 237

Sammanfattning och resultat av den kvantitativa analysen
Den kvantitativa undersökningen visade att det förekommer en bred variation av ämnen inom

privatekonomi i artiklarna. Huvudämnena för undersökningen är lån, ränta och bostad vilket

sammantaget blev omkring en femtedel av det totala innehållet. Vissa ämnen som är snarlika

förekommer oftare än andra, och mycket av innehållet är kontextberoende. Ekonominyheter,

och text om privatekonomi, hör samman med ett större samhällsperspektiv. Exemplet i

analysen om artiklar som handlar om deklaration under våren bekräftar det kontextberoende

som påverkar. Artiklar om privatekonomi hör ofta samman med något större. Det finns ingen

klar struktur eller jämn fördelning av ämnen i tidningarna.

     De bivariata tabellerna påvisar en del resultat. Ekonomer förekommer som källa i 39,5

procent av artiklarna som handlar om ränta, bostad och lån. Yrkesgruppen ekonomer är mest

förekommande källan i artiklar om ränta och lån, men i artiklar med ämnet bostad är ”annat”

den största yrkesgruppen. Det kan förklaras med att ”annat” kan innebära mäklare eller andra

yrkesgrupper som hör till ämnet bostad.

5.2 Textanalys
Den ena artikeln heter “PANIKHJÄLPEN” och publicerades i Aftonbladet den 9 augusti

2011. Den andra artikeln publicerades den 18 augusti 2011 i Dagens Nyheter och rubriken är
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“Svårt vägval för låntagare”.

     Följande textanalys bottnar i Hellspong och Ledins modell för lexikogrammatiska

dimensioner från 1997 (Hellspong & Ledin 1997:78-79). Analysverktygen inom de

lexikogrammatiska dimensionerna är uppdelade i nominal och verbal, abstrakt och konkret

samt specifik och allmän. Den första dimensionen behandlar textens allmänna form, medan de

två resterande behandlar textens innehåll.  

Panikhjälpen
“PANIKHJÄLPEN” är en hel sida i tidningen som är indelad i spalter. Högst upp på sidan

finns Aftonbladets, och övriga kvällspressens, typiska “EXTRA” som indikerar på att

innehållet är något utöver det vanliga. Ingressen ser inte ut som i en traditionellt utformad

artikel eftersom texten är fördelad i spalter.

     I Aftonbladets artikel finns fyra explicita källor, två män och två kvinnor. Annika Creutzer

är ekonomijournalist, Magnus Hedberg är ekonom från tv-programmet Lyxfällan, Jan

Dinkelspiel är Sverigeschef på internetbanken Nordnet och Ylva Yngveson arbetar på

Institutet för privatekonomi på Swedbank. Det innebär att källorna kommer från olika

områden inom samma fält, nämligen ekonomi. De fyra experterna svarar på åtta frågor, där

alla tillfrågade svarar på alla frågor. Detta blir en komplicerad lässituation eftersom de olika

källorna svarar till viss del olika på samma frågor. Det finns inget enhetligt svar på vissa

frågor. Dessutom blir lässituationen komplex eftersom olika tempus och tilltalsformer varierar

mellan svaren. Det kan påverka hur läsaren uppfattar texten.

     Texten “Panikhjälpen” är något mer specifik än allmän. Exempel på överlånga ord i

Aftonbladets artikel är “kapitalförsäkringsfonder” och “bostadsmarknaden”, vilka även är

fackord eller ord som associeras med ämnet ekonomi. Andra specifika ord som finns i texten

är “bred portfölj”, “buffert” och “pensionssparande“. Pensionssparande är ett ord som är

byggt på sammansatta substantiv, där det ena substantivet är ett verbalsubstantiv.

Fundamenten i texten varierar, vissa av källorna svarar med vänstertyngd och andra inte.

     Den tredje dimensionen i Hellspong och Ledins modell handlar om texten är konkret eller

abstrakt. Verbalsubstantiv i texten är bland annat “försäkring”, som har omvandlats från

verbet att försäkra till substantiv. Eftersom texten är en sammansättning av olika experters

svar på de åtta frågorna, är användandet av och formen på pronomen något som skiljer sig

mellan källorna, likt de passiva och aktiva verben. Annika Creutzer talar till någon - läsaren -

genom du-tilltal, men inte särskilt konsekvent. Magnus Hedbergs svar är helt utan du-tilltal.
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Hans svar är alltså inte riktade på samma sätt som Creutzers. De andra tillfrågade svarar på

samma sätt som Creutzer men med ett mer konsekvent du-tilltal till läsaren.

      Alla källorna använder sig flitigt av metaforiska uttryck. Yngveson talar om att “ditt

sparande kan stiga eller sjunka”, vilket är en vanlig metafor för hur börsen ser ut eller ”rör

sig” och med vilka termer man förklarar den. Den stiger eller sjunker, är hög eller låg, rusar

eller rasar och faller. Alltså används ofta termer om högt och lågt när man talar om börsen,

rörelse och utveckling. Creutzer talar om att “parkera innehav” som en symbolisk liknelse att

parkera sina pengar (istället för ett fordon). Hedberg menar att läsaren ska “ha is i magen” -

ett metaforiskt uttryck för att ta det lugnt och vänta ut till rätt tillfälle, och i samma mening

ska läsaren inte “gripas av panik”. Dinkelspiel avslutar sin spalt med en uppmaning till

läsaren, med hjälp av ett väldigt tydligt metaforiskt uttryck, att “ligg kvar och gläds med den

sol som kommer efter regn”. I den meningen finns två uttryck, inbäddade i helheten, att tolka:

ligg kvar - vänta med att göra något ekonomiskt beslut, och gläds med den sol som kommer

efter regn - Dinkelspiel spår en positiv utveckling längre fram.

Svårt vägval för låntagare
Torsdagen den 18 augusti publicerade Dagens Nyheter ett helt uppslag i ekonomidelen om lån

och ränta. På sidan där artikeln “Svårt vägval för låntagare” finns, finns även en guide som

DN har gjort. Det är en faktaruta med diagram över Riksbankens reporänta, kortfattat om

bankernas prognoser och kortfattade notiser om hur bankernas räntor påverkas. Artikeln är

utformad på ett sådant sätt som DN karakteristiskt skriver.

     Artikeln i DN är nominal, främst på grund av att texten bygger på många långa meningar

orsakade av nominalfraser. Ett exempel är att en enda mening innehåller 62 ord och 369

tecken. Substantiven är fler till antalet än verben, vilket gör meningen nominal. Hela artikeln

är uppbyggd på liknande sätt med långa meningar, vilket gör att läsbarheten försämras eller

att texten blir svårare att förstå. Fackord och specifika ämnesord som används i texten är

bland annat “ränteutvecklingen“, “marknadsaktörernas” och “tillväxtutsikter”. I den tredje

dimensionen av modellen undersöks om texten är abstrakt eller konkret. Artikeln i DN är

något mer abstrakt än konkret, mest på grund av de många verbalsubstantiven som återfinns i

texten. Formen på verben, om de är passiva eller aktiva, i texten varierar. De tillfrågade,

explicita källorna i artikeln använder inte något du-tilltal till läsaren. Till skillnad från

Aftonbladets artikel är DN:s mindre riktad till den enskilda läsaren.

     Likt Aftonbladets artikel använder sig skribenterna och källorna av metaforiska uttryck när
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de talar om ekonomi. Rubriken i artikeln innehåller en metafor genom användandet av ordet

“vägval”. Tre av fyra av meningarna i ingressen innehåller någon form av metaforiskt uttryck.

De metaforiska uttrycken kursiveras: “Dramatiken i den globala ekonomin har gett

bolåntagarna andrum. Men de har också ställts inför ett vägval vad gäller ränteutvecklingen.

Ingen av storbankernas chefsekonomer tror längre på fortsatt snabb höjning av reporäntan.

Det visar en rundringning som DN Ekonomi har gjort.”

      Dramatiken och andrum är de ord i den första meningen som främst syftar till metaforiska

uttryck i sammanhanget. Den andra meningen innehåller, precis som rubriken, ordet vägval.

Återigen talar man om högt och lågt vad det gäller ekonomi, genom “en fortsatt snabb höjning

av reporäntan” den tredje meningen i ingressen.

Sammanfattning av den första analysmetodens resultat
Båda artiklarna tenderar att innehålla fackord eller begrepp som är kodspecifika.

”Panikhjälpen” är uppbyggd på korta meningar och fundament vilket ökar läsbarheten. ”Svårt

vägval för låntagare” innehåller många överlånga ord och meningar, vilket i drar ner

begripligheten och läsbarheten. Sammantaget innehåller artiklarna likheter i form av den

nominala stilen och olikheter i form av layout, meningslängd och textfördelning.

5.3 Textanalys med van Dijks begrepp
Följande textanalys bygger på van Dijks begrepp ”tematisk struktur” och ”schematisk

struktur”. Analysen är uppdelad i två delar, där vardera artikel går igenom de båda begreppen.

Panikhjälpen: Tematisk och schematisk struktur
I artikeln från Aftonbladet finns det ingen riktig hierarki bland ämnena. Artikeln är uppbyggd

på att journalisten ställt åtta frågor och varje tillfrågad ”expert” svarar på dem. Texten är

uppbyggd i spalter och kolumner. Precis som i Dagens Nyheter står man som läsare

underförstått i en krissituation, även om Dagens Nyheters artikel är mindre ”panikartad” i sin

karaktär. I ”Panikhjälpen” får läsaren en känsla av att man står inför en stor katastrof och att

man med hjälp av de fyra experterna i tidningen ska komma ur katastrofen.

     Artikeln har ingen ingress men däremot finns det små överrubriker som hjälper läsaren att

förstå vad texten handlar om. Huvudtemat är att vi är inne i en kris men att hjälpen finns nära.

Experterna är tre ekonomer, en ekonomijournalist och en av ekonomerna jobbar även som

programledare. Artikelförfattaren verkar inte ha en röst utan agerar förmedlare. Vissa av de

tips som experterna har gett är förstärkta i fetstilt text. Här har Aftonbladet valt citat som
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lugnar läsaren, som ”att världen inte kommer att gå under” eller ”gör inget förhastat”. Råden

som de ger skiljer sig mycket från expert till expert och många är direkt intetsägande,

exempelvis ”behåll eller köp mer om du kan”.

     Råden riktas, precis som i DN:s artikel, till människor med lån men även till

privatsparande.  Artikeln är av ”fråga och svar”-karaktär och ingen får komma mer till tals än

andra. Det finns inga textluckor som läsaren själv måste fylla i utan allt står mer eller mindre i

klartext även om innehållet ibland är lite motsägelsefullt. Något som skulle kunna ses som ett

feltryck är att den första frågan är den densamma som den åttonde frågan. Däremot har de inte

samma svar.

Svårt vägval för låntagare: Tematisk och schematisk struktur
Textens hierarki vilar på att räntan kommer att gå upp för låntagare. Rubriken och ingressen

handlar enbart om hur man som låntagare står inför ett vägval när det gäller att binda sina lån

eller inte. Det ämnet som tar mest plats i artikeln är vad olika källor tror om framtiden. Det

finns inget utrymme för tvivel om att räntan kommer att höjas, frågan är bara när och om det

finns tid att fatta ett beslut.

     Artikeln riktar sig till alla som inte har bundit sina lån och ska ses som ett gott råd. De

aktörer som får komma till tals är alla knutna till olika banker. Deras roll i artikeln är att ge

deras syn på räntefrågan i form av att vara experter i frågan. Totalt är det fyra aktörer, en

kvinna och resten män. Tillsammans ska de representera bankernas och den svenska

ekonomins röst.

      Även om källorna är där i form av ekonomer refererar Gunilla Nyström till sin bank när

hon talar om de framtida prognoserna. Det är även hon som tipsar läsarna att binda sina lån då

man kommer att tjäna på det. Eftersom det bara finns bild på Nyström och en annan ekonom,

Tomas Pousette, blir det dem som är de starka rösterna och de andra två aktörerna existerar

inte på samma sätt. Tillsammans ska de ge råd till läsarna i deras beslut. Råden ska ses som

objektiva och inte alls bundna till de banker som de representerar. De är källor i form av

experter inom sitt område som vet vart Sveriges ekonomi är på väg.

     I artikeln finns ett citat av Tomas Pousette som är ekonom på SBAB. Han säger att vi inte

står för en ny kris och att ”det inte är en fråga om att BNP skulle falla i stor skala”. För att

förstå innebörden av utsagan innebär det att man som läsare vet vilken roll BNP spelar i den

nationella ekonomin och i frågan om räntan.



Josefin Lindström & Caroline Béchade
V12MJkand C-uppsats VT 2012
Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet

27

      De tre journalisterna som tillsammans utformat artikeln ger ingen analys utan är mer inne

på ekonomernas spår. Att det är SEB som dominerar källorna med tre citat kan vara ren slump

eller ett medvetet val, eftersom man har valt att följa deras linje i fråga om räntan. Längst ner

på sidan finns det en faktaruta med de olika bankernas prognoser och hur den eventuella

höjningen av reporäntan ser ut. I samma ruta förklarar man kort vad tremånadersräntan är, vad

som styr de olika räntorna samt en sammanfattning om marknadens misstro till riksbankens

prognoser. När det gäller koherensen lämnar textproducenten många luckor för läsaren att

fylla. Det förutsätter att man som läsare är insatt i vad reporänta är och vad en höjning skulle

innebära. Precis som i ett citat från Handelsbankens chefsstrateg krävs det att man vet vad det

innebär att ”Riksbanken ligger ungefär en procentenhet för högt för sin nuvarande prognos”.

Dagens Nyheter förutsätter att deras läsare är pålästa och att det inte krävs en närmare

förklaring och att citaten talar sitt tydliga språk.

Sammanfattning av den andra analysmetodens resultat
De likheter som finns i artiklarna är att den underförstådda meningen med texten är att läsaren

står inför en svår period (behöver hjälp/står inför vägval). Läsaren bör ta ett aktivt beslut.

Båda artiklarna innehåller råd och citat från olika personer som är eller anses vara experter

inom området ekonomi. Hierarkin i texterna skiljer sig en del, i ”Panikhjälpen” framkommer

ingen tydlig hierarkisk ordning på innehållet medan det i ”Svårt vägval för låntagare” finns en

tydligare ordning.

    I båda artiklarna får de tillfrågade experterna sista ordet. Journalisten fungerar mer som en

medlare av innehållet och tar stöd i sitt resonemang av experterna. I Dagens Nyheter krävs en

viss förkunskap kring betydelsen av ekonomiska begrepp. Artikeln vänder sig till läsare som

är mer ”erfarna” inom ämnet, trots att rubriken vänder sig till alla läsare. I Aftonbladets

artikel har journalisten använt en mer informerande, förmedlande ton. Det ska vara lätt för

läsaren att förstå texten. Texten är dock rätt intetsägande och stundtals paradoxal vilket gör

informationen svårare för läsaren att förstå.

Sammanfattning av den första och andra analysmetodens resultat tillsammans

Analyserna av artiklarna påvisar både olikheter och likheter mellan texterna. Mycket arbete

med artiklar, texter och uppslag är förstås kontextberoende och de valda medierna har uttalade

målgrupper som innehåll anpassas till. Både “Panikhjälpen” och “Svårt vägval för låntagare”

tenderar att kännas typiska för sina respektive tidningar Aftonbladet och Dagens Nyheter.
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     Aftonbladet satsar på en mer sensationsinriktad journalistik med ord som ska fånga

läsarens intresse och väcka känslor. DN har ett annat sätt att förmedla informationen på, mer

fördjupande. De båda texterna är mer nominala än verbala, mer specifika än allmänna och

något mer abstrakta än konkreta. De båda artiklarna innehåller ett bildligt språk med

användning av olika metaforer och varnar för ”faror”. Rubrikerna är tilltalande för läsaren,

eftersom de innehåller ord som ska få läsaren att stanna upp och läsa. Båda artiklarna stärks

av källor som arbetar på olika banker och det är ”experterna” som för talan, artikelförfattarna

är mest förmedlare av innehållet. Artiklarna skiljer sig eftersom de har olika textutformningar,

olika hierarki i texterna och med olika nivåer i ”svårighetsgrad” där Dagens Nyheter är något

mer komplicerad.

5.4 Receptionsanalys
Personerna som har intervjuats har olika ålder, sysselsättning och status på bolånemarknaden.

Någonstans i helheten möts dem eftersom alla är så väl mediekonsumenter som kunder hos

banken. Gemensamt för dem är att ämnena i de valda artiklarna kan komma att intressera

dem. Se Bilaga 5 för utförligare information om varje respondent. Här nedan kallas

respondenterna R följt av en siffra mellan 1-12.

Motivation
Tio av de tolv respondenterna svarar att de är intresserade av nyheter, om än i olika grad.

Endast två av de tillfrågade svarade att de inte var det minsta intresserad av nyheter i

allmänhet. Trots att tio respondenter säger sig vara mer eller mindre intresserade av nyheter,

svarade nio av tolv tillfrågade att de aldrig läser ekonominyheter. Endast tre av tolv säger sig

alltid läsa ekonominyheter. Att nio av tolv inte läser ekonominyheter regelbundet eller över

huvudtaget kan ha att göra med flera faktorer, vilka hypotetiskt kan vara både konkreta och

abstrakta. Vissa prenumererar inte på till exempel Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet,

medan nättidningar kan vara den primära platsen för nyhetsinhämtning. De flesta menar att

man läser något om rubriken tilltalar en.

     I stort sett så menar majoriteten att Dagens Nyheter är mer intressant än Aftonbladet. R2

menar att DN ofta använder ett svårt språk och det förekommer flera liknande svar i de andra

svaren. Bland annat menar respondenterna att DN är en ”mallig tidning” (R5) och att ”DN

förväntar mer av läsaren än vad de gör i Aftonbladet” (R10). Inom området motivation har

synen på tidningen att göra med det som känns bekant och var man som läsare känner
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tillhörighet eller igenkänning och identifikation. I den första åldersgruppen, där

respondenterna är mellan 20 och 35 år varierar svaren väldigt mycket, inom nästan alla teman.

I första temat är svaren nästan graderade från att älska nyheter till att inte bry sig över

huvudtaget. R3 säger att hon är ”lite lagom” intresserad av nyheter men att hon varken läser

DN eller Aftonbladet, utan kollar helst på tv-nyheter.

     De som alltid läser ekonominyheter hade gemensamt att de är män och de skiljer sig från

varandra eftersom de tillhör olika åldersgrupper. Varför de är mer motiverade än resterande

nio respondenterna kan ha olika orsaker. Bland annat säger R5 att det är intressant med

ekonominyheter i ett samhällsperspektiv, R2 tänker på sitt bostadslån och R10 att han är en

”ekonomiallätare”. Motivationen hos R1 när hon läser ekonominyheter beskriver hon som:

”ja, det är ju inte så kul att läsa saker man inte förstår ändå.”

Respondent 1, 22 år.

Fyra av respondenterna menar att de helst läser lokaltidningen och förhåller sig på samma sätt

inför ekonominyheter. Vad dessa personer har gemensamt är att de inte bor i en storstad.

Utöver de personerna så menar en av respondenterna att hon främst intresserar sig för sitt

hemlands ekonominyheter. Hon bryr sig inte särskilt mycket om vad som står i svenska

tidningar.

     Det framkommer av intervjuerna att alla tillfrågade är intresserade av händelser i text som

rör den egna ekonomin. Utöver det är två personer väldigt intresserade av ekonomi i större

perspektiv som globala sammanhang och ur samhällsperspektiv. I likhet med Liverpool-

projektet (som visade att publiken lättare relaterar till det som rör dem själva) var alla i olika

grad intresserade av det som rör den egna ekonomin. Många av de tillfrågade är själva aktörer

på bolånemarknaden och har lån eller planerar att ta lån till bostad. De menar ofta att det finns

ett intresse och något som är relevant för låntagare i artiklar om bostad, lån och ränta.

Sparande är viktigt för flera av respondenterna i alla åldersgrupper, speciellt nämns

pensionssparande och fonder. Det kan finnas en ökad motivation att läsa ekonominyheter, om

sparande och ränta och allt därtill, eftersom det finns ett intresse hos dem som är så väl

mediekonsumenter som bankkunder. Den största likheten hos alla tillfrågade är att de är

intresserade av samma ämnen inom privatekonomi, nämligen pension, ränta, bostadslån och

sparande.
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R2 är den i åldersgrupp ett som är mest intresserad av nyheter. Han prenumererar på DN och

läser Aftonbladet flera gånger dagligen på Internet, men aldrig i pappersform. Han menar att

han ”absolut” läser ekonominyheter och säger att:

”det är intressant om man har egen bostadsrätt, lån på bilen och pensionsgrejer”

Respondent 2, 28 år.

Han menar att det är vikigt att hänga med när det gäller hans egna intressen. Alla

respondenter i åldersgrupp två säger att de är intresserade av nyheter i allmänhet. R7 säger att

hon är ”lite lagom intresserad”, precis som R3, medan både R5 och R8 svarar entusiastiskt att

de gillar nyheter mycket. Entusiasmen är inte densamma när det kommer till frågan om

personerna i åldersgrupp två läser ekonominyheter när de läser tidningen. Tre av fyra i

åldersgrupp tre svarar ja på om de är intresserade av nyheter. Däremot är intresset i olika

grad: R10 säger att han läser ”allt jag kommer över”, medan R11 läser för att ”ha ett hum om

vad som händer”. Ingen av respondenterna i åldersgrupp tre läste Aftonbladet kontinuerligt i

pappersform, men ofta på nätet. Två av fyra i åldersgrupp tre läser DN i pappersform

dagligen, och alla i gruppen prenumererar på en morgontidning. De tre kritiska männen i olika

åldrar har gemensamt att de läser tidningen varje dag och läser ekonominyheterna eftersom

det finns ett intresse av att hålla sig uppdaterad.

    R1 säger att hon tyckte att texterna var lätta att läsa, men säger det med en tveksam röst.

Detsamma gäller för R4 som förklarar att han inte är intresserad av de valda ämnena och

fortsätter med ett metaforiskt uttryck att ”ekonomi är rena grekiskan” för honom. Det andra

temat i intervjuerna behandlar själva artiklarna som respondenterna fått läsa. Respondenterna

fick frågan om vilken av de lästa artiklarna som var mest intressant och svaren är snarlika i

alla grupperna till en början, men motiveringarna varierar. R6 menar att DN är mer intressant

och läsaren bör vara ”påläst” för att förstå, och Aftonbladets artikel är lättare att läsa men

mindre innehållsrik. Hon fortsätter och menar att ”man vet inte om allt som står där är sant”, i

Aftonbladet. R7 tycker att ekonominyheter som är intressanta ska vara relevant för hennes

ekonomi eller arbete och menar att DN:s artikel är mer intressant än Aftonbladets artikel. R8

tycker att DN var mer intressant än Aftonbladet. Motiveringen är att ”den förklarar lite mer

om bakgrund och framtid” och eftersom ”man har stora lån så måste man sätta sig in” (i

ämnet).  R5 svarade uttömmande och öppnade för diskussion när det kom till hur han ser på
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artiklarna och dess innehåll. DN är mer intressant eftersom den är mer fokuserad på sin

frågeställning menar han. Han fortsätter med att motivera intresset för DN:s artikel eftersom

”den är betydligt mer analyserande än den andra”. Han menar att Aftonbladet inte har någon

konkret och fast form, utan bara förmedlar ”saker som är rätt självklara”. R5 är negativt

inställd till de flesta källorna i Aftonbladets artikel. I sin helhet kan man dra slutsatsen att han

vill beskriva vad åldersgrupp två känner för Aftonbladet. Han säger att ”det ska vara lätt för

läsaren, på något sätt ställer dem inga krav och framställningen är gjord så att man

underskattar läsaren lite grand”. Alla fyra respondenter i åldersgrupp två svarar att DN är mer

intressant att läsa än Aftonbladet. R10 är mest kritisk av alla eftersom han uttrycker sig om att

Aftonbladets artikel ”…dessutom är förnedrande för den som vet något om ekonomi, den är

inte seriöst helt enkelt, Annika Creutzer är hemsk och hennes råd är varken bra eller seriösa”.

Däremot så tycker både R9 och R5 att just ekonomijournalisten Annika Creutzer ”ligger bra

till” när de blir tillfrågade om vem som är mest pålitlig av källorna.

     Sammanfattningsvis finns skillnader i respondenternas motivation. Ett visst intresse finns

hos majoriteten likt Liverpool-projektet, samtidigt som många är oengagerade och inte känner

någon tillhörighet med texten. När det kommer till motivationen ligger den mest i

användarsituationen än intresse för medietexten. Om det inte finns något att vinna av att läsa

texten hoppar man i regel över den. Det vara bara tre respondenter som svarade att de läste

ekonomidelen regelbundet och att det fanns ett intresse att hålla sig uppdaterad. Men dessa tre

respondenter läser för den egna vinningens skull, antingen för privata beslut eller för att det

behövs i arbetet.

Förståelse och begriplighet
Förståelsen bygger på mottagarens tolkning av sändarens avsikt, enligt Schröders modell.

Sändarens avsikt är i dessa fall att förmedla nyheter och ge råd till mediekonsumenten.

Artiklarna ska vara informativa och hjälpa läsaren i sitt beslutsfattande. Eftersom inga

kontrollfrågor ställdes utgår analysen från tolkning av det transkriberade materialet. En

fjärdedel av de tillfrågade som är ointresserade av ekonominyheter och texter om ekonomi

menar att texterna ofta innehåller svåra ord. De nämner oberoende av varandra att

”reporäntan” är ett begrepp som de inte kan förklara. Respondenterna garderar sig i form av

att mena att sammanhanget skapar en viss förståelse för de svåra orden. Orden skulle inte vara

lika lätta att placera eller förklara om de stod för sig själva. Alla tillfrågade menar att de

förstår det mesta eller allt i sitt sammanhang men det förekommer tveksamhet hos vissa
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tillfrågade, men hos andra inte alls. Förståelsen är kontextberoende.

     Respondenterna skiljer sig i hur mycket man förstår och tar till sig av innehållet. Alla säger

att de litar mer på DN, mycket på grund av språket, utformningen och den traditionella

layouten. Många ser Aftonbladet som en skvallerpress eller en mer tabloidtidning. De menar

att tidningen inte alls är på samma informativa auktoritära nivå som DN. R10 menar att han

inte skulle vara intresserad av att läsa DN om språket inte var som det är nu, med

fackspecifika ord och begrepp. Han menar att Aftonbladet förlöjligar sina läsare, och liknande

svar återfinns hos R2 och R5 – de kritiska männen från olika åldersgrupper. På grund av

artikelns utformning i Aftonbladet svarar hälften av alla tillfrågade att artikeln verkar vara

eller är mer lättläst än den andra artikeln från DN. Däremot menar de allra flesta inte att

artikeln från Aftonbladet är mest intressant.

     Sammanfattningsvis av förståelsen är att en förutbestämd mening finns, där

respondenterna utgår från att Aftonbladet är lätt och DN svår. Det kan bero på att

respondenterna har bestämda meningar eller åsikter om tidningarna och känner igen dem.

Mycket kan ha att göra med rykten eller tankar om mediernas form. Respondenterna säger att

de tänker att tidningarna förutsätter att läsaren vet villkoren för de olika tidningarna, med

andra ord: Aftonbladet är lätt, DN är svår.

Konstruktionsmedvetenhet

Vissa respondenter är mer kritiska än andra mot texterna. De är till viss del medvetna om

konstruktionen och ställer i olika grad krav på texterna. I artikeln från Aftonbladet är vissa av

respondenterna kritiska mot källorna, och reflekterar inte över journalistens arbete. Däremot

är respondenterna inte alls i samma utsträckning kritiska mot journalisterna eller källorna i

DN. DN:s artikel ansågs vara mer informationsrik och mer seriös. Kritiska R10 ser inte någon

av artiklarna som om det är ett ”fönster mot verkligheten”-perspektiv, till skillnad från R4

som säger:

”Säger alla samma sak så måste det vara sant.”

Respondent 4, 31 år.

R4 får medhåll från R11 och R7. De är villiga att ta till sig vad som står, utan att reflektera
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särskilt mycket över innehållet. Den kritiska skaran av respondenterna menar däremot att

ingenting är sant utan man måste själv utgå kritiskt från den information som ges i texterna.

R10 är uppenbart upprörd över hur Aftonbladets artikel är konstruerad. Han menar att den är

osann och att de som anses vara kunniga i själva verket inte kan någonting alls om ämnet.

     I förhållande till källorna och hur kritiska respondenterna är, är det främst Magnus

Hedberg från programmet Lyxfällan som anses vara minst pålitlig. Trots att flera av

respondenterna känner igen honom, menar de att han är opålitlig – på grund av att han, precis

som Dinkelspiel, har förekommit i kommersiell tv. De representerar inte ”seriös” ekonomi i

sina kommersiella roller och har inte samma auktoritära roll som krävs i det ekonomiska

rummet. En anledning till att trovärdigheten inte är stark hos dem som är kända för läsarna

sedan tidigare kan ha att göra med att de förekommer i andra sociala domäner, i typiska

kommersiella underhållningsprogram. Det blir ”fel” i receptionen hos publiken,

igenkänningen är i ”fel” forum. Kombinationen mellan populärkulturprofil och ekonom gör

att känslan av att källorna erhåller seriositet minskar hos publiken, när andra källor till

exempel är chefsekonomer från storbankerna. Det går att koppla till dimensionen om

motivation: tillhörighet och igenkänning med personen eller texten påverkar receptionen. R5

säger att han blir ”provocerad av Aftonbladets små, korta och rätt självklara saker” men att

DN:s huvudtext var mer komplicerad att förstå.

     Alla i grupp tre är överens om att båda artiklarna var lätta att läsa, men både R9 och R11

resonerar på liknande sätt att läsningen kräver en viss koncentration. Många är överens om att

artikeln från Aftonbladet kräver mindre av läsaren, dels på grund av strukturen men också

ordval. R9 utmärker sig med att säga att journalisterna faktiskt avgör vad som ska finnas med

i texten och inte.

     Sammanfattningsvis resulterade konstruktionsmedvetenhet i olika resultat. Vissa

respondenter är mer kritiska, och därmed konstruktionsmedvetna, än andra. De okritiska

respondenterna verkar lita på det mesta och ta till sig av vad som står i texterna. De kritiska

väljer att skapa sig en egen uppfattning och efterfrågar mer granskning av innehållet.

Inställning och attityd
Inställning och attityd handlar om den subjektiva inställningen till budskapet och om

respondenterna avvisar eller accepterar budskapet. Rent krasst handlar det om publikens

subjektiva inställning mot texten, det vill säga att man utgår från sig själv i

förståelseprocessen av budskapet. Hur inställningen ser ut på det hela taget varierar mellan
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åldersgrupperna, mer eller mindre. Vissa är mer kritiska och avvisar budskapen, medan andra

hellre accepterar budskapen eller reflekterar över innehållet på ett annat sätt. Fördelat mellan

åldersgrupperna ser det relativt jämnt ut, med vissa som sticker ut mer än andra i sin attityd

mot innehållet.

     R12 säger att ”om man har bägge tidningarna framför sig tar man nog kanske Aftonbladet

för att den är mer intresseväckande och grafiskt tilltalande men DN är ju mer seriös”. Hon

fortsätter med att ”om jag skulle vilja ta reda på något så skulle jag ha läst DN” vilket är den

dominerande inställningen hos alla tillfrågade. R8 menar att det som sägs av de olika källorna

kan han acceptera och ta till sig utan att kritiskt reflektera över vad som egentligen sägs. R9

formulerar sig som R8 ungefär och menar att det är skönt med en källa som säger, förslagsvis

undermedvetet, det hon vill höra.

”Det stämmer ju överens med den lilla bild jag har.”

Respondent 8, 46 år.

”...ligg lågt och gör inget förhastat, säger hon, och då förstärker ju det vad jag känner.”

Respondent 9, 52 år.

R5 menar att det finns en sorts ”dramaturgi i det här med räntefrågor” som han tror att

journalistiken driver på. Han fortsätter med att folk inte är så oroliga över sina räntor

egentligen och motiverar sina tankar med att ”man har ganska god koll på hur mycket man

har bundit, hur mycket man ska ha rörligt”.

”svårt vägval för låntagare, ja, det är ju är självklart i kristider.”

Respondent 5, 48 år.

R5 tycker att det som är intressant med ekonomi är inte själva ekonomin, utan snarare vad den

representerar, något som R10 också indikerar på. R3 intresserar sig inte alls för artiklar eller

nyheter om ekonomi. Hon säger att det är roligare att läsa artiklar som handlar om hur man

som privatperson kan ”spara roligare och bättre”. Eftersom R1 snart ska låna pengar inför ett

bostadsköp så säger hon att texter som handlar om bostadslån är mest intressanta, om hon ska

läsa om ekonomi.
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Det fjärde temat handlar om vad läsaren tycker om källans yrkesroll och vad yrkesrollen

betyder för trovärdigheten i texten. Alla i den första åldersgruppen svarar att det är viktigt

med att källorna är experter och har expertkunskap. R3 förklarar att hon inte skulle ta några

råd från media, utan hellre frågar någon i sin bekantskapskrets som är mer insatt i ämnet om

råd. R4 säger att det är ”viktigt att någon som är sakkunnig är källa i artikeln” men även att

journalistens roll, och vinkling av innehållet, är viktig. R2 menar att det är viktigt att

journalisten är just ekonomijournalist, eftersom det automatiskt enligt honom innebär kunskap

inom området. Han menar att artikeln i DN kändes mer trovärdig eftersom källorna som

angivits där hade en ”större auktoritet” än de som angavs som källor i Aftonbladet.

     När R4 blir tillfrågad om han litar på det som står säger han ja, men att han ”tar det som

står med en nypa salt”. Han använder sig återigen av ett metaforiskt uttryck för hans känslor

inför ämnet. Han säger att han litar mest på ”killen på banken” eftersom ”han måste ju vara

seriös när han jobbar på bank”. R6 skrattar åt frågan och svarar att hon inte läser

ekonominyheter. ”Aldrig i livet”, säger hon, ”jag tycker det är så tråkigt”.

      I Aftonbladets artikel tycker R5 att det skiljer sig mellan de manliga och kvinnliga

källornas svar. Han anser att de kvinnliga källorna har ett större perspektiv och förklarar sina

svar på ett annat sätt än männen. Tonen i samtalet blir tydligt mer kritisk ju mer han granskar

de båda artiklarna och menar att männen ”skjuter från höften” i artikeln som finns i

Aftonbladet. Han resonerar som att om man skulle läsa båda artiklarna och ta tid skulle det

nog inte bli så stor skillnad. Men däremot är ”DN lite mer vuxen” enligt honom , och att ”det

förväntas att den som läser tar sig tid”.

     R7 tycker att det är svårt att ange en eller flera personer som mer trovärdig än någon

annan. Hon menar att i DN pratar man i ett större perspektiv medan Aftonbladets källor riktar

sina råd direkt mot privatpersonen. Hon förtydligar att det är viktigt med källornas yrken, och

att ”man hoppas ju att de vet vad de pratar om eftersom de jobbar med sånt här hela dagarna”.

R5 tycker att Annika Creutzer är den mest pålitliga källan med motiveringen att hon är

journalist och inte bunden till någon bank. Han säger att han tror att det är lätt att känna

samhörighet med en källa som kommer från ens egen bank, samtidigt som ”kända”

bankpersonligheter numera är medietränade. Han fortsätter med att:

”De är ju viktiga för banken och de ska nästan framstå som att de är oberoende

av den bank som betalar deras lön.”
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Respondent 5, 48 år.

Med det sagt menar han inte att bankerna försöker lura kunderna. Han menar att ”banker är ju

vinstdrivande företag som ska få folk att ta lån på rätt sätt”. På så sätt är de medietränade

personerna inte oberoende den information som de lämnar.

    På frågan om källornas yrken och kunskaper spelar roll för innehållet svarar alla ja, men

motiverar det på olika sätt. R10 säger att det spelar roll i DN, men inte i Aftonbladet eftersom:

”…det är vinklat på ett sätt som ska ge sken över att de vet vad de pratar om.”

Respondent 10, 60 år.

R12 tycker att experterna är viktiga för innehållet och R11 tycker att det är viktigt att

journalisten är uttalad ekonomijournalist eftersom ”då är ju han också kunnig”. R9 tänker att

journalister kan vinkla innehållet eftersom de väljer vilken fakta som ska var med i artikeln

och inte. Men hon tror att det egentligen beror på om man som läsare väljer att lita på

journalister.

    Inom temat pålitlighet får respondenterna svara på vilken person de anser är mest pålitlig i

artiklarna. Här skiljer sig resultaten ganska mycket inom den tredje åldersgruppen. R11 litar

mest på ”de som jobbar på bank” eftersom de arbetar med ekonomi och ”borde veta”. Han

säger också att han litar minst på ”han som jobbar på tv”, Lyxfällans programledare Magnus

Hedberg. Precis som R11 resonerar R9 att Magnus Hedberg inte är särskilt pålitlig, eftersom

”Lyxfällan kan ha bakomliggande bevekelsegrund för det som sägs”. R9 fortsätter sin mer

kritiska hållning med att ”banken talar i egen sak”. Samtidigt avvisar hon inte tanken på att

bankerna skulle vara mer eller mindre pålitliga än någon annan av källorna. Hon menar att

ekonomijournalisten Annika Creutzer är en pålitlig källa, eftersom det känns som ”en sorts

garanti för att det viktas lite å ena sidan, å andra sidan”.

      Kritiska R10 tänker neutralt om källornas pålitlighet genom att läsa hela texten och sedan

utgå från vad det stod. Han säger att ”jag ser inte till människan utan jag ser till vad de säger”.

Han fortsätter och menar att Aftonbladet ”lurar folk genom att skriva så här” och säger att han

inte litar på dem över huvudtaget. DN:s artikel däremot är bra, även om det ”finns bottennapp

ibland och allt de skriver inte är helt sant”. Han menar att det generellt sett bara är de stora

tidningarna som rapporterar om ekonomi på ett seriöst sätt.
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Sammanfattningsvis när det gäller respondenternas inställning och attityd gentemot artiklarna

finns samband med resultatet av konstruktionsmedvetenhet. De kritiska har en uppenbart mer

kritisk inställning och attityd mot så väl innehållet som mot källorna. De som är mindre

kritiska har en mer inställsam attityd och ifrågasätter inte alls som den kritiska skaran

respondenter. Tio av tolv respondenter ansåg att Aftonbladet var mindre seriös och trovärdig.

De två som hade en positiv inställning var också de två respondenter som aldrig läser

tidningen överhuvudtaget. Att Aftonbladet ansågs oseriös berodde till stor del på tidningens

rykte och utformning av frågor och svar, men även valet av experter i artikeln. Fem

respondenter reagerade på att man hade valt medieprofiler som ekonomiexperter, eftersom de

inte enbart ägnade sig åt ekonomifrågor tog respondenterna inte dem på allvar.  Att flertalet

av experterna var bundna till olika banker är inget problem enligt majoriteten. Endast två

reagerade på källornas koppling till banker och kunde se att de inte var helt objektiva. Annars

tyckte flertalet att det bara var positivt och viktigt att källorna hade erfarenhet inom ämnet

ekonomi.

Handling
R10 och R5 har gemensamt att de läser allt, oavsett graden av intresse hos dem själva. De

övriga svarar mest att de läser ”när det står något intressant”. I förhållande till informationen

var R10 den enda som svarade att han tar sina ekonomiska beslut efter att ha läst och sökt

information i media. De andra söker sig till ”opinionsledare”. De lyssnar hellre till någon som

de tror eller vet kan mer än dem själva i ämnet.

     Många av de tillfrågade menar att de inte skulle basera några stora beslut på vad som står i

medierna. De skulle hellre gå till en personlig bankkontakt eller tala med någon som har mer

kunskap än de själva. Samtidigt är de allra flesta medvetna om att bankerna är företag som,

utöver att hjälpa människor med ekonomi, har ett vinstintresse och ”handlar i eget syfte”.

      För att sammanfatta hur respondenterna förhåller sig till steget ”handling” är det endast en

av respondenterna menar att han tar beslut efter att ha sökt information i media. Majoriteten

menar att de skulle basera sina ekonomiska beslut på andra informationskällor. Så när det

gäller handling är de flesta relativt omotiverade att göra en handling efter att ha mottagit

information från tidningarna.

Sammanfattning och resultat av receptionsanalys
Tydliga personligheter träder fram i respondenternas olika resonemang och svar. Vissa är mer
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kritiska än andra. Det är i den tredje åldersgruppen som det är tydligt att Aftonbladet inte är

lika respekterad tidning som DN. Det som framkommer tydligt är att den första åldersgruppen

är den som har störst skillnader inom svaren. Både R1 och R4 uttrycker att ekonominyheter

behöver förenklas, medan säger R2 att han upplever att Aftonbladet ”fördummar” läsaren, likt

R5 och R10:s resonemang kring läsbarhet. R10 menar att han inte skulle vara intresserad av

att läsa DN om orden förenklades, medan andra skulle börja läsa om en förenkling skedde.

Det är tydligt att de flesta litade mer på DN:s artikel, trots att nio av tolv tyckte att

Aftonbladets artikel var roligare att läsa. Vad det beror på kan vara många olika faktorer.

Kanske har det att göra med vana och layout, kanske har det att göra med språket.

     Inom åldersgrupp två var alla ganska eller mycket ointresserade av ekonominyheter. De

upplevde att artiklarna som de fått läsa var lättlästa och förstod det mesta i dem. Aftonbladets

artikel ser de mer kritiskt på än DN:s artikel. Hälften av respondenterna i gruppen efterfrågar

mer kritiska kommentarer eller analyser av journalisterna, för att kunna vikta vad källorna

säger. Sammanfattningsvis finns det klart och tydligt en möjlighet till olika tolkningar för

respondenterna när de läser artiklarna. Innehållet tolkas på varierande sätt mellan dem, men

under vissa teman förekommer en mer allmän tolkning jämfört med andra teman. Exempelvis

är källornas yrken och pålitlighet ett tema där alla är överens. Lättlästhet, begriplighet och

ordval är ett tema där det finns olika tolkningar av ämnet i alla åldersgrupper, och inom varje

grupp.

    Precis som Schröder beskriver i dimensionen motivation kan ett intresse för att läsa

ekonominyheter finnas för att ”vinna” ny kunskap. Det ligger i ens eget intresse att läsa om

det som rör en själv. Detta är något som tydligt framgår av de personliga intervjuerna, men i

olika former. I fråga om medvetenhet om konstruktion, var det två som explicit reflekterade

över att banker är vinstdrivande företag som handlar i eget intresse i viss mån. Därmed finns

en skepsis mot källorna. Det var fler av respondenterna som hade en mer kritisk hållning mot

innehållet. Aftonbladets val av experter påverkade hur publiken mottog den, att man hade valt

två medieprofiler drog ner artikelns trovärdighet. Däremot var majoriteten inte kritisk mot

experter som arbetar på bank. Här var det endast två respondenter som reagerade på att det

fanns ett företagsberoende i deras svar. Endast tre av respondenterna reagerade på att artikeln

inte var granskande, utan att den var mer förmedlande.

     Var man befinner sig i livet och på bolånemarknaden påverkar hur man förhåller sig till

artiklarna.  Många av respondenterna menar att det är viktigt att läsa om privatekonomi, men
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att de själva borde vara mer intresserade än vad de är.

6. Slutsats
Här nedan sammanfattas de slutsatser som kan dras av analysernas resultat.

Hur ser fördelningen av ämnen och källor ut i artiklar om privatekonomi?
Ämnesfördelningen i artiklar om privatekonomi visar sig vara påverkad av ”självklara”

sociala händelser. Det är väldigt kontextberoende vad som blir en nyhet eller artikel inom

området privatekonomi. Fördelningen är rätt ojämn under den valda perioden april till

december 2011, men två kategorier förekommer mer än de andra: ”konsumentjournalistik”,

följt av ”spara och tjäna pengar”. Som Lindhoff menar i sin undersökning är källorna i

ekonomijournalistik ett mansdominerat område, detsamma gäller i den här undersökningen.

På vilket sätt förklarar DN och Aftonbladet privatekonomiska sammanhang i text?
Dagens Nyheters artikel indikerar på en förutsättning att läsaren har en viss förkunskap om de

ekonomiska begreppen som används. Det beror på att texten är nominal och innehåller många

långa meningar. Många av orden är fackspecifika och citaten i texten är kodspecifika. I stora

drag kräver artikelförfattarna i DN att läsaren vet vad reporänta, BNP och andra ord betyder

och vilken betydelse de har inom ekonomi eller i ett samhällsperspektiv. Efter de båda

textanalyserna framkommer att texten i DN är något mer svårläst och komplicerad på grund

av faktorer som informationstäthet och användning av verbalsubstantiv. Mycket av det som

framkommer i textanalyserna visar att texten innehåller svårigheter i begriplighetsaspekter.

Aftonbladets artikel vänder sig till läsaren och framställs som mer jämlik inför läsaren. Det

förekommer specifika ord men inte som i DN:s artikel. Aftonbladet använder ett enklare

språk. Av de personliga intervjuerna framkommer att de som är vana vid ekonomiska texter

och termer upplever ”Panikhjälpen” som fördummande av läsaren. Efter textanalysen kan vi

dra slutsatsen att Aftonbladets artikel innehåller många korta, självklara meningar utan

egentligt innehåll. ”Panikhjälpen” har inte samma stil att kritiskt resonera som i ”Svårt vägval

för låntagare”.

     Genom ett visst tilltal i texterna försöker man skapa en mer personlig ton till läsaren för att

skapa en relation. Det påminner om Liverpool-projektet som fann att medierna tenderar att

personifiera ekonomiska nyheter för att människor ska kunna ta till sig innehållet. Dessutom

innehåller båda artiklarna metaforiska uttryck för att beskriva läget.
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Hur uppfattar publiken texter om privatekonomi?
Det förekommer tolkningspluralism hos respondenterna. Både likheter och olikheter

förekommer, mellan både kön och ålder. Majoriteten av respondenterna tyckte att Dagens

Nyheter var mer pålitlig och seriös jämfört med Aftonbladet, dels på grund av källorna. Här

spelar Schröders dimensioner stor roll, framförallt inom fältet motivation om läsaren känner

identifikation med texten.

    De faktorer som beror på de likartade tolkningarna kan vara kön; att R2, R5 och R10 från

olika åldersgrupper är män har ett kritiskt förhållningssätt. Ytterligare en faktor kan vara

ålder: i den tredje åldersgruppen läste alla respondenter nyheter varje dag och prenumererar

på en dagstidning. Gemensamt för majoriteten är att det är viktigt att källan är ekonom eller

erkänt kunnig inom ekonomi, som att vara exempelvis ekonomijournalist. Yrket stärker

trovärdigheten. Det var en minoritet av respondenterna som hade en kritisk hållning gentemot

innehållet i artiklarna.

6.1 Analysernas förhållande till varandra
Det går att dra kopplingar mellan de olika studierna och de resultat som påvisas av dem. Både

receptionsstudien och innehållsanalysen visade på vikten av källornas trovärdighet i samband

med deras yrken. För respondenterna var källans yrke viktigt i förhållande till ämnet, och i

innehållsanalysen visade det sig att yrken som ofta förknippas med ämnet förekom som källa.

Exempelvis förekommer ekonomer som källa i 50 procent av artiklarna om ränta.

    Textanalyserna visade att ”Svårt vägval för låntagare” var något mer komplicerad än

”Panikhjälpen”. Det tyckte även respondenterna i receptionsstudien. För att förmedla tankar,

text och information om ekonomi använde såväl respondenterna i receptionsstudien som

artikelförfattarna och källorna i textanalysen metaforer. Det kan ha att göra med att man vill

närma sig läsaren och förklara i termer som gör det mer begripligt, och att respondenterna

relaterar till ämnet. Så väl Gavin som Mårtenson menar att ekonomiska sammanhang kan

beskrivas med hjälp av metaforer. De som i större grad läste ekonominyheter var mer kritiska

mot källorna än de som aldrig läste ekonominyheter. Det var även de kritiska respondenterna

som var mest negativa till Aftonbladets artikel. Det kan kopplas textanalysens resultat av

vilka källor som var explicita och dess utsagor i artiklarna.

    Sammanfattningsvis är fördelningen av ämnen om privatekonomi i stor grad varierande och

kontextberoende. Texterna om privatekonomi är skrivna med specifika ord vilket gör dem

svårbegripliga till viss del. Hur respondenterna tolkar texterna kan bero på olika faktorer som
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ålder, kön eller status på bolånemarknaden.

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

Den här undersökningens validitet, att vi undersöker det vi ämnar undersöka, har tidvis varit

något komplex. Det beror på att ambitionen att ta reda på så mycket som möjligt

problematiserar det egentliga syftet. Med färre metoder att genomföra en undersökning hade

validiteten för studien varit starkare eftersom studien hade blivit mer koncentrerad.

Tillförlitligheten, reliabiliteten, i resultaten är något som bör testas i ett större sammanhang.

Några av resultaten går att generalisera kring, som exempelvis resultatet av innehållsanalysen

att valet av ämnen i artiklarna beror på kontextuella sammanhang. Det är tillförlitligt eftersom

det gäller ett stort urval som visar på samband mellan ämnen och sociala händelser. Däremot

är det svårare att dra absoluta generaliseringar kring resultaten av receptionsstudien. Här hade

en fokusgruppintervju eller mer djupintervjuer kunnat vara mer generaliserbara och därmed

mer tillförlitliga.
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Bilagor

Bilaga 1: Kodschema

Id:

Identifikationsnummer på varje analysenhet, alltså varje enskild artikel. I första omgången

motsvarar id-nummer varje tidning som analyserats om de innehöll text om privatekonomi

eller inte.

Månad:

April, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december.

Tidning:

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen.

Om det finns någon artikel om privatekonominyhet:

Ja, nej.

Källa:

Explicit, implicit, ingen.

Källans kön:

Man, kvinna, ingen.

Källans yrkesgrupp:

Journalist, expert, privatperson, ekonom, jurist, annat, chef, rådgivare, övrigt.

Källa specifik titel:

Ekonom, privatekonom, chefsekonom, familjeekonom, sparekonom, nationalekonom, jurist,

ekonomijournalist, expert, kommunikationsansvarig, politiker, övrigt, vd.

Källa arbetsområde:

Bank, myndighet, tidning, annat företag, övrigt eller annat, är vd, samhällsinstitution.
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Artikelns kategori inom privatekonomi:

Konsumentjournalistik, deklaration, så gör du…, ränta, spara eller tjäna pengar, el och bensin

m.m, fråga-svar, resa, pension, övrigt, upplysningar, bostad, fonder och aktier, lån, handel,

arbetsmarknad, skatt, bankkris i förhållande till privatekonomi, försäkring.

Tilltal till läsaren i artikeln:

Inget, du, annat/blandat.

Finns det något exempel från verkligheten:

Ja, nej.

Finns det någon tipsruta:

Ja, nej.

Finns det någon ”fråga på stan”-ruta:

Ja, nej.

Finns det någon faktaruta:

Ja, nej.
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Bilaga 2: Korstabeller
Antal tidningar: 678. Antal tidningar med en nyhet som handlar om privatekonomi: 193.

Antal artiklar om privatekonomi i dessa tidningar: 237.

Korstabell 1. Förhållande mellan tidning och text med privatekonomi.

Tidning * Privatekonominyhet Crosstabulation
Count

Privatekonominyhet
Ja Nej

Total

DN 85 76 161
SvD 26 137 163
Aftonbladet 52 140 192

Tidning

Expressen 30 132 162
Total 193 485 678

Korstabell 2: Förhållande mellan ämnesfördelning och månader.

A= Konsumentjournalistik, B= Deklaration, C= Så gör du…, D= Ränta, E= Spara eller tjäna

pengar, F= El, bensin m.m, G= Fråga-svar, H= Resa, I= Pension, J= Övrigt,

K=Upplysning/konstaterande, L= Bostad, M= Fonder och aktier, N= Lån, O = Handel, P=

Arbetsmarknad, Q= Skatt, R= Bankkris i förh. till privatekonomi, S= Försäkring.

Månad * Kategori inom privatekonomiska texter Crosstabulation
Count

Kategori inom privatekonomiska texter
A BC D E F G H I J K L M N O P Q R S

Tot
al

April 2 30 1 3 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 013
Maj 2 11 0 3 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 014
Juni 3 10 0 1 1 1 0 2 0 2 3 1 1 2 1 0 1 020
Juli 0 02 2 1 0 1 0 0 3 1 3 1 1 3 0 0 1 019
Augusti 1 01 4 5 0 2 4 1 1 0 1 4 1 0 1 0 0 026
Septembe 2 02 1 4 2 0 0 2 2 3 1 2 2 0 0 0 0 326
Oktober 7 02 1 5 5 1 1 0 0 0 4 3 2 0 1 0 1 235
November 11 01 3 6 1 1 2 4 0 1 2 3 1 2 2 1 1 042

Månad

December 14 00 7 4 0 0 1 1 1 1 0 5 3 1 2 2 0 042
Total 42 59 19 32 9 6 10 13 10 9 14 19 12 8 8 3 4 5237
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 Bilaga 3: Artiklarna
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Bilaga 4: Intervjumanual
Tema: Tidningar och nyheter, allmänt.
Är du intresserad av nyheter?
Vilka papperstidningar brukar du läsa?
Du har fått läsa två artiklar, en från DN och en från Aftonbladet. Brukar du läsa de
tidningarna?
Hur ofta i så fall?
Läser du ekonominyheterna då också?
Hur ofta i så fall?
Varför?

Tema: Artiklarna.
Vilken av artiklarna som du fått läsa uppfattar du som mest intressant?
Varför?
Intresserar den här typen av artiklar och texter dig?
Artiklar och texter om ekonomi har en otrolig bredd. Vilka ämnen och områden inom
ekonomi intresserar dig mest?

Tema: Begriplighet.
Tycker du att texterna var lätta att läsa?
Finns det något i texterna som du funderar över som du av någon anledning inte har förstått
eller håller med om?
Upplevde du i din läsning att du stötte på ord som du vanligtvis inte använder eller ord som
du tycker är svårbegripliga?
Tycker du att de olika artiklarna skiljer sig i begriplighet?
Kan man säga att den ena är mer lättläst än den andra?
Vilken av dem i så fall?
Varför tror du att du upplever att den är mer begriplig än den andra?

Tema: Källorna.
Artiklarna förstärks eller vilar på olika experters uttalanden. Anser du att deras yrken eller
kunskapsområden är viktiga för texten?
Spelar det någon roll att det är just dem som är framträdande källor i texterna eller hade det
varit annorlunda om journalisten hade refererat till källorna?
Tycker du att källornas synlighet i artiklarna jämnt fördelade mellan könen? Spelar det någon
roll?

Tema: Källornas eventuella pålitlighet.
I artiklarna finns källor från olika områden, som bland annat journalister, tv-profiler och
ekonomer som arbetar på bank. Vilka tycker du är mest pålitliga?
Varför litar du mer på dem/den?
Är källorna på något sätt avgörande för texternas trovärdighet?
Varför? Varför inte?
Jag tolkar det som att du litar/inte litar på vad som står i tidningar, stämmer det?
Är någon av källorna bundna till din bank? Om det är så, påverkar det vad du känner för vad
han/hon har sagt i artiklarna?
Tema: Avslut.
Har du några övriga kommentarer om ekonomijournalistik eller texter om ekonomi?
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Vill du tillägga något som du inte redan sagt?
Tack för din medverkan!
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Bilaga 5: Respondenter
A och K är de som har genomfört intervjuerna.

Lista över respondenter:
R(+siffra) motsvarar id från transkriptioner, följt av respondentens nummer, kön, ålder,
sysselsättning och status på bolånemarknaden.

Åldersgrupp 1:
R1 = Respondent 1. Kvinna, 22 år, heltidsarbetande, ska ta lån.
R2 = Respondent 2. Man, 28 år, studerande, har lån.
R3 = Respondent 3. Kvinna, 27 år, mammaledig, har precis tagit lån.
R4 = Respondent 4. Man, 31 år, heltidsarbetande, har precis tagit lån.

Åldersgrupp 2:
R5 = Respondent 5. Man, 48 år, heltidsarbetande, har lån.
R6 = Respondent 6. Kvinna, 41 år, heltidsarbetande, har inte lån.
R7 = Respondent 7. Kvinna, 40 år, heltidsarbetande, har lån.
R8 = Respondent 8. Man, 46 år, heltidsarbetande, har lån.

Åldersgrupp 3:
R9 = Respondent 9. Kvinna, 52 år, heltidsarbetande, har lån.
R10 = Respondent 10. Man, 60 år, sjukpensionär, har lån.
R11 = Respondent 11. Man, 64 år, heltidsarbetande, har lån.
R12 = Respondent 12. Kvinna, 59 år, heltidsarbetande, har lån.
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Bilaga 6: Transkriberingsexempel

R1 .
Nr

1 A du har fått läsa två artiklar, då, från DN och

2 Aftonbladet då skulle jag vilja börja med att

3 fråga om du känner att du är intresserad av

4 nyheter?

5 B nä inte så mycket egentligen

6 A inte alls?

7 B om det är ett svarsalternativ?

8 A ja, du får svara precis som du vill det här är en fri-

9 B eller menar vi ekonominyheter?

10 A nä, nä nyheter över huvudtaget.

11 B ja, mitt emellan då

12 A mitt emellan då, brukar du läsa några pappers-

13 tidningar

14 B mm, nej inte så ofta

15 A men du har läst både DN och Aftonbladet nån

16 gång i alla fall?

17 B ja

18 A mm hur ofta då ungefär?

19 B ja i snitt kanske ungefär en gång i månaden

20 A en gång i månaden. läser du ekonominyheterna

R5.
A Framställningen är det det som du tänker på?

E Ja +ja+ kanske mer framställningen det ska va lätt för

Läsaren på nåt sätt ställer det inga krav egentligen på

Det de e lite att underskatta läsaren nej det tar jag

Tillbaks men jag tror det e lite lättuggat den här typen

Av journalistik

A Ja ja intressant skulle du säga att ämnet och artiklarna
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Intresserar dig?

E *djup utandning* alltså jag tycker det här ja dom är

Intressanta ur det här eh ehm det finns någon sorts

Dramaturgi i det här med räntefrågor som jag tror
Faktiskt att journalistiken driver på- jag tror inte folk

E så oroliga över sina räntor man har ganska god koll

På hur mycket man har bundit hur mycket ska ha

Rörligt å så å den här typen av artikel ja svårt vägval

För låntagare +ja+ de e de verkligen i kristider så
klart
Å då då agerar folk

A Mm ja

E Så ja dom intresserar mig men också för vad dom

Säger om samhällsfrågor

A När du läser ekonominyheter vad är det du tycker

Är mest intressant då?

E Svår fråga men de e ju egentligen när det är artiklar

Kanske om äh specifika frågor ja jag läste ganska

Mycket när det var saab-krisen som- det är ju artiklar

Som även kom på andra platser i tidningen

A Mm
E Så det e inte såna här rådgivningsartiklar utan det e

Mer ja jobbstatistik när det kommer eh börs när

Börserna går upp eller ner kan va intressant att läsa

Man kan också hitta dom här artiklarna som handlar

om indien å *tystnad* +nä+ nu kom jag på senast jag

läste nåt så här intressant de va om BRIC-länderna

Nä jag såg det nog på tv men jag vet att jag läst om

det

A Ja men det är alltså som ekonominyhet det intresserar

Dig

E Ja precis men det är inte ekonomin i sig utan vad den

representerar
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R6
1 A Är du intresserad av nyheter?

2 B Ja, men mer tyska nyheter än svenska.

3 A Vilka papperstidningar brukar du läsa?

4 B På jobbet läser jag DN och ibland Metro, men det

5 tycker jag inte är en riktig tidning.

6 A Du har fått läsa två artiklar, en från DN och en

7 Aftonbladet. Brukar du läsa de tidningarna?

8 B Aldrig Aftonbladet.

9 A Läser du ekonominyheterna då också?

10 B Nej!! Aldrig i livet (skrattar). Jag tycker dem är så

11 tråkiga. Ändå har jag gått ett ekonomiskt

12 gymnasium...

13 A Vilken av artiklarna som du har fått läsa uppfattar

14 du som mest intressant?

15 B DN kanske. Jag är ju inte intresserad men DN

16 behöver man vara mer påläst medan Aftonbladet

17 är mer inviduell. Aftonbladet är lättare att läsa

18 men DN mer innehållsrik.

19 A Varför?

20 B Ingen aning (skrattar). Aftonbladet liknar en tysk

21 tidningen. Den är inte så intulektuell. Man vet inte

22 om allt som står där är sant.

23 A Intresserar den här typen av artiklar och texter dig

24 B Nej!!! (Skrattar).

25 A Artiklar och texter om ekonomi har en otrolig

26 bredd. Vilka ämnen och områden inom ekonomi

27 intresserar dig mest?

28 B Det är svårt..(tänker efter) Euromarknaden. Nu

29 med eurokrisen och allt.


