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Inledning 

Den här uppsatsen kommer att handla om något så vanligt som sättet vi handlar varor på. Fast 

kanske inte riktigt om själva agerandet utan mer om hur det fungerar när utseendet på 

konsumtionen diskuteras fram i samhället. Allting bör förstås ha en personlig ingång och min 

blir i så fall Konsum i kvarteret där jag bor. Där handlar jag dagligen de matvaror jag behöver 

och känner mig väldigt nöjd med detta. Jag upplever mig varken som speciellt bakåtsträvande 

eller romantiserande av hur det var förr. Men går det verkligen ihop sig i dagens samhälle. Jag 

får en känsla av att man i samhället inte ser mitt beteende som riktigt korrekt och att det finns 

förväntningar på mig att effektivisera mitt konsumerande genom att välja bort lilla och dyra 

Konsum för stora och billiga köpcentrum utanför staden. 1 Detta har jag dock ingen lust med 

alls utan jag blir istället intresserad av varför jag upplever en sådan press på mig som 

konsument. Detta intresse blir min ingång till denna magisteruppsats som därmed kommer att 

kretsa kring ämnen som konsumtion, medier och offentliga samtal i samhället.  

 

Det har hänt väldigt mycket med vårt sätt att handla varor på under de senaste decennierna. 

Massproduktionen av varor har varit central för utvecklingen då den innebar grunden för en 

ny typ av konsumtion, som innan mest var centrerad kring det naturliga behovet. Istället 

började människor nu känna att de kunde uttrycka sig genom sina inköp, något som innan 

mest varit ett privilegium för den mer förmögna delen av samhället, och identitetsskapande 

genom konsumtion började bli allt vanligare. Detta ledde förstås till att marknaden anpassade 

sig efter det nyskapade behovet och utbudet av varor skulle efter detta aldrig bli sig likt igen. 

Affärerna växte även dessa för att kunna konkurrera om de nya konsumenternas 

uppmärksamhet. Detta var början på den utveckling som till slut gav oss köpcentrumen 

utanför städerna. Dessa konsumtionstempel, som kan ses som en sammanfattande symbol för 

dagens konsumtionssamhälle, håller på att etablera sig för fullt här i Sverige och följer den 

mall som konstruerats långt innan i USA. I köpcentrumen står själva konsumerandet i 

centrum och allting annat utgår ifrån detta. De är fokuserade på effektivitet och kvantitet. 

Deras motto är pressade priser och stort utbud, vilket går före närhet och sociala relationer. 

För konsumtion är en individuell handling som är fokuserad på intensiva med flyktiga 

upplevelser vilka man aldrig blir helt nöjd av utan som gör att man ständigt söker någonting 

bättre. En mindre butik kan inte erbjuda möjligheten för den typen av sökande efter 

                                                           
1 Denna klassiskt personliga ingång har jag lånat av mig själv och kommer ifrån essän Handla! i Gillberg, Tobias 
& Schéele Johan (red)  Blandgenre (KSM Linköpings Universitet 2002) 
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upplevelser, då utbudet är begränsat och priserna dyrare. Handel har därför blivit svårare att 

driva inne i städerna, många affärer har i t.ex. Norrköping varit tvungna att stänga igen p.g.a. 

den omöjliga konkurrenssituationen. Detta har nog mycket att göra med att i dagens samhälle 

fungerar konsumtionsidentiteten som en slags måttstock för många andra saker, och framför 

allt handeln.  

 

Politiskt sett har det skett stora förändringar i inställningen till externhandel från statligt och 

kommunalt håll. Kommunen i Norrköping har t.ex. gjort en totalsvängning från att vara 

konsekvent restriktiva till en etablering till att tillåta en stor utbyggning utanför Norrköping. 

Utvecklingen av köpcentrum i staden har gått väldigt snabbt och under den tio års period som 

uppsatsen behandlar har handeln förändrats helt i Norrköping.  

 

Influenser från USA 
USA är som sagt ett föregångsland när det gäller köpcentrum, och många andra saker med för 

den delen. Utvecklingen där kan därmed säga saker om hur den svenska handelssituation 

kommer att formas, även om det förstås finns enorma skillnader mellan en amerikansk och 

svensk kontext. I alla fall så kan man i den amerikanska artikeln the Unmalling of America2 

läsa om en ny typ av utveckling hos köpcentrumen i USA. Dessa har varit i nedgång under 

den senaste tiden och vilket lett till att man blivit tvungna att omprofilera sig. Det har 

inneburit att man mer och mer försökt skapa nya små samhällen kring köpcentrumen och göra 

dem till naturliga mötesplatser där man tar igen sig och träffar andra människor, i samband 

med shoppingen. Köpcentrumen ordnar konserter och andra evenemang som människor kan 

besöka på sin fritid och man försöker framför allt att efterlikna andra mötesplatser inne i 

städerna, som t.ex. torg, parker och små gator som man kan promenera fram längs. Nu saknar 

dock de flesta amerikanska städer en naturlig stadskärna som köpcentrumen tvingas 

konkurrera med, som det varit i Norrköping, men tendensen skall man nog ändå se som en 

möjlig influens för svenska köpcentrum.  

 

Konsumtionskritik 
Detta leder oss snabbt in på den  konsumtionskritik som finns idag och som bl.a. riktar in sig 

på utvecklingen av köpcentrum. En av de mer kända profilerna inom denna löst sammansatta 

grupp av kritiker, som populärt brukar benämnas som antiglobaliseringsrörelsen, är den 

                                                           
2 publicerad i den amerikanska tidskriften Hemispheres januarinummer år 2002 
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kanadensiska journalisten Naomi Klein. I sin bok No Logo levererar hon en skarp kritik mot 

dagens samhällsutveckling. Hon menar att marknaden allt mer har börjat kommersialisera alla 

de saker i samhäller som ligger som grund för vårt skapade av identiteter. Allmänna platser 

där människor spenderar sin fritid är ett exempel på detta. Enligt henne handlar 

shoppingcentren i grund och botten om varuförsäljning till potentiella kunder. Det är detta 

syfte som ligger som grund för viljan att skapa nya platser där människor vill spendera sin 

fritid och känna sig avslappnade och trygga på.3 Köpcentrumen i Norrköping har inte kommit 

riktigt lika långt i den utvecklingen, men bygger ändå på samma grundkoncept. Det är att få 

kunderna att vilja åka till köpcentrumet för någonting mer än att enbart införskaffa varor. Det 

handlar om att få kunderna att vilja åka dit för upplevelsen i sig.  

 

Utvecklingen av köpcentrum har blivit ett tecken för städer att de är i förändring. Dessa 

handelsplatser visar på att en stad följer med i utvecklingen och har möjlighet att erbjuda 

invånarna allt de behöver för att kunna känna sig moderna. Detta kan man även se exempel på 

inne i själva affärerna där man alltid försöker eftersträva att ha någon del där man för tillfället 

bygger om för framtiden. På samma sätt som dagens konsumenter ständigt strävar efter nya 

njutningar så visar köpcentrumen att de ständigt är på väg framåt  på väg mot någonting 

bättre. Detta är något man kan läsa om i Passager, en antologi om köpcentrum som behandlar 

Solna köpcentrum utifrån olika aspekter4 I denna kan man även läsa om förhandlingarna 

mellan Solna kommun och Solna köpcentrum om tillstånd för etablering, vilket har likheter 

med min egen studie. Det handlar även där om förändringar i inställningen från kommunens 

sida om kommersialism och vad markanden kan erbjuda. Här ligger dock fokus mer på hur 

det offentliga rummet kommersialiseras och hur vissa grupper stängs ute, något som ligger 

närmare Naomi Klein än det jag själv kommer att fokusera på. Men de finns ändå med i 

bakgrunden som tidigare forskning, vilka jag bygger vidare utifrån. Den enda skillnaden är 

det att jag har ett annorlunda perspektiv.  

 

Mediernas roll i våra liv 
I dagens samhälle har tidningsmediet en central roll i det offentliga debatten eller det 

offentliga mediesamtalet. Medietexter har en betydelsefull roll i skapandet av människors bild 

av samhället och de processer som pågår. Medierna har nämligen en central roll i skapandet 

av samhällets agenda, d.v.s. det som framställs som relevant att debattera och bry sig om, 
                                                           
3 Klein, Naomi No Logo (Flamingo 2001) 
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vilket sätter dem i en maktposition. Detta offentliga mediesamtal har därmed en ideologiskt 

viktig roll i skapandet, omskapandet och bekräftandet av en viss samhällsutveckling. T.ex. har 

det offentliga mediasamtalet i Norrköping, som i min studie består av de två 

morgontidningarna Norrköpings Tidningar och Folkbladet Östgöten, en viktig roll i 

utvecklingen i Norrköping. Det är därför viktigt att analysera just medietexter, då de kan säga 

mycket om de processer som formar ett samhälle i stort. 

 
Diskursernas roll i samhället 
Alla texter är genomsyrade av olika diskurser, ett centralt begrepp i denna uppsats. Diskurser 

handlar om den kamp om ett samhälles utformning  som genomsyrar alla olika texter, skrivna, 

talade och visuella, som människan skapar dagligen. Diskurser kan ses som olika 

idéströmningar i texterna vilka verkar ideologiskt i sin konkurrens med varandra om vilka 

som skall uppfattas som mest sanna. Jag kommer att först och främst använda mig av den 

engelske lingvisten Norman Faircloughs teorier om diskursernas form och funktion. Han 

använder sig av en version av diskursanalys vid namn Kritisk Diskurs Analys (här efter med 

förkortningen KDA5). Fairclough har utvecklat en tredimensionell analysmodell som består 

av tre olika nivåer. Den första är texten (som utgörs av texter, bilder och ljud), den andra är 

diskursiva praktiken (som handlar om hur texten är formad och det sätt den tas emot av 

mottagaren) och den tredje är den sociala praktiken (de processer i samhället som utgör en 

större samhällskontext). Dessa tre dimensioner står i ett ständigt samspel och är alla med i 

skapandet av varandra. Den tredje dimensionen innebär att man bör använda sig av moderna 

samhällsteorier, som behandlar dagens samhälle på en makronivå, för att kunna sätta i 

texterna i ett större sammanhang och se hela bilden. 

 

Ett individualiserat samhälle med fokus på invånarnas reflexivitet 
Jag har först och främst inriktat mig på tre teoretiker som alla har det moderna samhället som 

fokus, även om de har olika definitioner av detta. Dessa tre är den engelske sociologen 

Anthony Giddens, den tyske sociologen Ulrich Beck och den polske sociologen Zygmunt 

Bauman. Giddens och Beck har det moderna samhällets ökade reflexivitet och utvecklandet 

av en värld kretsat kring risker och tillit som gemensamma ämnen medan Bauman mer är 

                                                                                                                                                                                     
4 Karin Becker (red) Passager: medier och kultur i ett köpcentrum (2001) 
5 Fairclought använder sig av förkortningen CDA (Critical Discourse Analysis), men eftersom det här inte är 
England och KDA känns lättare att koppla till själva begreppet så blir det min översättning som gäller.  
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fokuserad på kritiken av ett postmodernt konsumtionssamhälle.6 Gemensamt för dessa är dock 

en uppfattning om att samhället idag är mycket mer individualiserat än tidigare och fokuserat 

på människors reflexiva förmåga att ständigt göra olika val i vardagen. Att det inte längre 

finns några fasta punkter eller någon objektiv kunskap att tro på och att människor därmed 

ständigt får skapa och omskapa sin världsbild genom sitt reflexiva handlande. 

 

Det offentliga mediesamtalet  
Studien är fokuserad på hur ett offentligt mediesamtal, i form av Norrköping lokalpress, har 

verkat för olika typer av utveckling och samhällsform. Som tidigare nämnt står diskurserna, 

förutom i konkurrerandet med varandra, även i relation till olika större sociala processer i 

samhället. Detta gör att studiens offentliga mediesamtal kan säga någonting om vad som 

formar samhället i stort. Ett exempel på en sådan social process är den nyliberala ideologin, 

vilken Bauman fokuserar på och som han menar fått stort genomslag under de senaste två 

decennierna.7 Denna står t.ex. i en nära relation till marknadsdiskursen vilken får konkretisera 

den sociala processens ideologi i olika texter. Diskurserna formas därmed av dessa, men då de 

står för själva uttrycket så är de samtidigt i sin tur med om att forma processerna i sig. Det är 

därför av stor vikt att studera kampen mellan olika diskurser, då de har en viktig funktion i 

formandet av ett samhälle. 
 

Syfte 
Utvecklingen av handeln i Norrköping kan visserligen ses som en stadsplaneringsfråga. Men 

om man granskar de senaste tio årens utveckling så får man en känsla av att det saknas en klar 

bild för vilken framtid man planerar sig mot. Det är då det krävs en annorlunda typ av studie 

som fokuserar på att lyfta fram det vi tar för givet och det som formar en viss utveckling till 

någonting självklart. 

 

Mitt syfte med studien är att visa på hur diskurser fungerar i samhällsutvecklingen och hur det 

verkar ideologiskt för befästandet av det naturliga. Min studie fokuserar på diskurser inom 

journalistiken, d.v.s. Norrköpings lokalpress, och hur de verkar i behandlingen av 

externhandelns utveckling i staden. Jag kommer att studera lokalpressens behandling av 

utvecklingen som ett exempel på ett offentligt mediesamtal i dagens samhälle. Jag vill med 

                                                           
6 Se även den bok Giddens och Beck skrivit tillsammans med Scott Lash om det senmoderna samhället: Beck. 
Lash, Giddens Reflexive modernization 
7 Bauman, Zygmunt Vi vantrivs i det postmoderna (Daidalos, 1999)  s. 36 
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detta visa på diskursernas avgörande roll i skapandet av människors identiteter och syn på 

samhället. Framför allt vill jag visa på vikten av ett mer kritiskt förhållningssätt till olika typer 

av medietexter. Jag är inte i första hand intresserad av att säga någonting om tidningarnas roll 

i skapandet av ideologi utan mer om vad det är för typ av diskurser som dominerar det 

offentliga mediesamtalet och därmed vilken typ av ideologi som leder oss framåt idag. Syftet 

med uppsatsen blir därmed även att åskådliggöra den ideologi som möjliggjort och sedan 

naturliggjort utvecklingen av köpcentrum i dagens samhälle.  

 

Frågeställning 
Min stora allmänna frågeställning blir därmed: 
 
Hur har man i det offentliga mediesamtalet i Norrköping behandlat den moderna 

konsumtionsproblematiken. 
 
Mina mer specificerade frågeställningar är: 
 
Hur ser den diskursiva kampen ut i detta offentliga mediesamtal.  

Hur arbetar diskurserna för att uppnå/behålla en dominerande position.  

Hur förhåller sig med mediala diskurserna i lokalpressen till de icke-diskursiva 

samhällsprocesserna i stort? Hur skapar och återskapar dessa diskurser samhällets utseende 

och dess utveckling?  
 

Metod 
Eftersom är intresserad av att spegla konsumtionssamtalets utveckling, så har jag valt 90-talet 

som tid för studien. Eftersom jag tror att marknadsdiskursen varit på stark frammarsch under 

detta decennium är både valet av tidsperiod och studiemål väl anpassat efter mitt syfte. 

Studiemålet är det offentliga mediesamtalet i Norrköping och dess fokus på utvecklingen av 

köpcentrum utanför staden. För att kunna arbeta med denna långa tidsperiod valde jag att 

fokusera på tre stycken olika  punkter under decennium, där det hänt saker som lämnat viktiga 

avtryck i det offentliga mediesamtalet. Dessa tre punkter skulle sedan ge mig en bild av hur 

konsumtionssamtalet i stort utvecklat sig under decenniet. 

 

Jag valde att kontakta en representant för kommunens stadsplaneringskontor, Hans 

Revenhorn, för att få råd om hur jag skulle utforma min artikelsökning. Det som var speciellt 

med detta val av råd var att Revenhorn själv hade en  viktig position i utvecklingen av handel 
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i Norrköping. Jag valde dock att enbart förhålla mig allmänt till detta, då mitt fokus i 

uppsatsen inte skulle ligga på produktionsnivån utan på textnivån och uppåt. Mötet gav mig 

dock, förutom en bra ingång till mitt material, en grundläggande bild av hur man resonerat i 

etableringsfrågan från kommunens sida under de senaste tio åren.  

 

Efter detta bestämde jag mig för tre stycken punkter som jag valde mina artiklar utifrån. Den 

första var kommunens första riktiga beviljande till externhandel, vilket skedde i oktober 1991. 

Här handlade det om en kedja vid namn Eurostop, med ett koncept byggt på både köpcentrum 

och hotell, som ville etablera sig utanför Norrköping. Här valde jag att gå tillbaka så långt 

som fyra månader för att kunna studera hur förberedelserna för detta beslut behandlats i det 

offentliga samtalet. Jag ville se hur pass offentlig debatten kring denna fråga var och hur 

denna gick till. 

 

Den andra punkten som jag utgick ifrån var stormarknaden ICA Maxis invigning i slutet av 

september 1994. Detta val gjorde jag utifrån det faktum att själva beslutet om tillstånd för 

ICA Maxi inte gjorde några större avtryck i det offentliga samtalet. Detta är självklart ett 

talande resultat i sig, men jag valde istället att fokusera på en mer fysiskt händelse som 

etableringen för att få en kraftigare reaktion från lokalpressen. Detta för att lättare kunna 

urskilja den ideologiska kampen mellan olika diskurser. Här valde jag att hålla mig endast tre 

månader bakåt och istället fyra månader framåt, då jag ansåg responsen på invigningen vara 

mer betydelsefull att studera än diskussionen innan.  

 

Den sista händelsen skedde i november 2001 och var beskedet om att kommunen åter igen 

ändrat sin externhandelspolicy och en stor köpcentrumskedja fått tillstånd av etablera sig 

utanför Norrköping. Denna gång grundades beslutet i att innerstadens handel ökat och att 

detta berättigade en utvidgning av externhandeln. Här valde jag att hålla mig tre månader 

innan och tre månader efter då jag bedömde det som lika viktigt att studera avtrycken i det 

offentliga samtalet innan som de efter.  

 

Detta innebar att jag behandlade sammanlagt omkring 950 tidningar, lika många av båda, 

vilka var publicerade under tidsperiod på 20 månader. När man arbetar med en sådant pass 

omfattande material så blir det viktigt att grovsortera ut det absolut viktigaste, för att inte 

sedan behöva analysera onödiga artiklar. Min grovsorteringsprocess gav mig ett 60-tal artiklar 

ifrån dessa 950 tidningar. Nu började finsorteringen och här använde jag mig av mina teman 
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för att välja ut de artikel som bäst kunde säga någonting om mina frågeställningar. Denna 

sortering fick ned antalet artiklar till 26 och då fanns enbart de viktigaste kvar. Vissa teman 

hade dock så pass många artiklar att jag fick låta vissa enskilda artiklar representera flera 

andra. Men i övrigt så hade jag fått fram tillräckligt matnyttiga artiklar för att kunna börja min 

analys.   

 

Jag har som sagt valt att arbeta med artiklar från två morgontidningar, Norrköpings Tidningar 

och Folkbladet. Jag kommer inte att ha mitt fokus på dessa tidningar i sig utan se dem som en 

del av ett offentligt mediesamtal. Dock kan det vara bra med viss grundläggande information 

om vad de är för typ av tidningar. Norrköpings Tidningar är politiskt sett moderat och den 

dominerande morgontidningen i Norrköping. Folkbladet Östgöten är socialdemokratisk och är 

tidning nummer två i staden sett till antalet läsare. Den politiska färgen kan man tänka 

påverkar artiklarnas karaktär till stor del och att det därmed är viktigt att ha denna aspekt med 

i analysen. Jag har dock ett annan perspektiv och fokus som ligger på en högre nivå, där 

tidningstexterna skall säga någonting om en bredare samhällskontext. Genom att använda mig 

av den kritiska diskursanalysen så kan jag göra nedslag i alla olika sorters texter och 

sammanhang och ändå kunna säga någonting om sociala processer som berör hela samhället. 

Detta gör att de två tidningarnas politiska färg inte spelar så stor roll i just min studie.  

 

Kritisk diskursanalys 
För att kunna synliggöra detta kommer jag som sagt använda mig av Norman Faircloughs 

kritiska diskursanalys. En av fördelarna med KDA är att den är fokuserad på medierad 

kommunikation vilken är oberoende av tid och rum. Jag menar att denna metod ligger nära 

det teoretiska fält, som jag ringat in för min studie, vilket behandlar det senmoderna 

kontemporära samhället. Annan diskursanalys studerar även andra typer av kommunikation, 

exempelvis kommunikationen mellan en läkare och patient.8 Den medierade 

kommunikationen har dock en helt annan ideologisk genomslagskraft då den inte har de 

begränsningar tid och rum skapar. Detta gör KDA:s fokus mer intressant för min studie, då 

mediediskursordningen har en avgörande påverkan på skapandet av identiteter, relationer och 

kunskaps- och betydelsesystem, vilket jag kommer in på lite senare9. Fairclough själv betonar 

vikten vid fokus på medietexter och menar just att man skall använda KDA för att visa på 

                                                           
8 Fairclough, Norman Media Discourse (USA, 1993) s. 4 
9 a.a Fairclough (1993) s. 5 
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orättvisa förhållanden i samhället och som verktyg för att visa på alternativa vägar.10 I mitt 

fall kan en studie av det offentliga mediesamtalet i Norrköping ge en bra bild av vilken typ av 

social praktik som är dominerande position och därmed har stor del i skapandet av våra 

identiteter och vår syn vilket samhälle vi vill ha. Det kan även ge oss en bild hur diskurser 

fungerar och vilken betydelse de har i en samhällig utveckling som den med externhandeln i 

Norrköping. 

 

Det som framför allt gör KDA som metod så effektiv för min studie är det att man inte 

behöver ta hänsyn till varje händelse i en utveckling för att man skall kunna säga någonting 

viktigt om vad som håller på att ske i samhället just då. Man studerar texten i sitt 

sammanhang och varje enskild text kan säga någonting viktigt om vilka diskurser som just då 

ligger bakom samhället utseende. 

 
Bakgrund enligt Foucault 
Den franske teoretikern Michael Foucault arbetade fram den ursprungliga synen på diskurs 

och diskursanalys, som KDA utgår ifrån. Det är därför bra att säga ett par ord om hans 

version. Han menar att kunskap inte bara är en avspegling av verkligheten utan något som 

används för att skapa den. Han menar att det finns olika kunskapsregimer inom vilka sanning 

skapas diskursivt och Foucaults mål är att ta reda på hur denna process går till genom att 

studera strukturerna i dessa. 11 

 

Senare utvecklade Foucault en teori där han satte makten i centrum. Makt enligt honom är 

inte någonting som vissa enskilda agenter utövar utan något som skapar diskurser och 

kunskap. Makten gör att den sociala omvärlden skapas, genom att den har en begränsande 

funktion och visar på vilken kunskap som är den rätta och vilken som ses som oriktig/osann.12 

Makten blir alltså en förutsättning för skapandet av kunskap och intimt sammankopplat med 

diskurs. Utifrån detta menar Foucault  att vi som subjekt skapas till stor del i dessa diskurser 

och att vi genom dessa får en uppfattning om de objekt vi förhåller oss till i livet13.  

                                                           
10 Fairclough, Norman Discourse in Late Modernity (1999) s. 4 
11 Winther Jörgensen, Marianne  Phillips, Louise  (Diskursanalys som teori och metod)  s.19 
12 ibid s.20 
13 ibid s.21 
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Den kritiska diskursanalysen enligt Norman Fairclough 
I en kritisk diskursanalys skall man enligt Fairclough fokusera på tre stycken kategorier i 

texterna. Den första är på vilket sätt världen (t.ex. händelser och relationer) är representerade. 

Den andra är vilka identiteter som de som är inblandade i texten (t.ex. reporter, publik, 

intervjuobjekt, den man talar om) får. Den tredje handlar om vilka relationer som skapas 

mellan de inblandade (t.ex. journalist- intervjuobjekt och expert- läsare). Alla texter skapar 

dessa tre kategorier samtidigt.14 

 

Fairclough tycker sig se en tendens att media har anpassat sig mer och mer till marknaden och 

dess krav på underhållning. Gränsen mellan offentliga samtalet och underhållningen har inom 

medierna börjat suddas ut, vilket inneburit en större fokusering på den privata njutningen 

framför det som berör offentligheten.  Fairclough menar att denna markanadsanpassningen 

inte enbart är någonting som hänt i medierna utan även i andra delar av samhället. Han utgår 

ifrån en brittisk kontext och ser perioden under 80-talet med konservativa Margaret Thatchers 

marknadsvänliga politik som en avgörande anledning till att de flesta samhällsdomäner 

tvingats arbeta mycket mer utifrån marknaden som utgångspunkt. Fairclough menar att denna 

ekonomiska förändring även lett till en kulturell förändring där samhällets invånare nu 

definieras som konsumenter som man försöker sälja någonting till genom texterna. Fairclough 

ser detta som väldigt problematiskt och frågar sig var allmänhetens politiska samtal då skall 

ske i vår medialiserade samhälle, när inte massmedierna kan stå för ett sådant.15  

 

Fairclough menar att det är viktigt att studera vilket förhållande en viss utveckling har för 

grund i olika maktrelationer och hur dessa fungerar ideologiskt. Definierandet av människor 

som konsumenter är ett exempel hur en viss samhällsbild konstrueras som det naturliga 

genom politiska och sociala krafters påtryckning.16 Ideologi enligt Fairclough är makt som 

försöker skapa mening och har enligt honom den funktionen att den konstruerar ojämnlika 

maktförhållanden. Alla texter genomsyras inte lika mycket av ideologi men Fairclough tycker 

att alla forskare bör utgå ifrån att ideologi finns med i bilden. Ideologi fungerar oftast implicit 

genom att man gör dess budskap naturligt. Detta sker genom att man i texterna tar vissa saker 

                                                           
14 a.a Fairclough (1993)  s. 5 
15 ibid s.11 
16 ibid s.12 ff 
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för givet och påstår andra saker utan att ha någon definierad grund till dem.17 Fairclough 

nämner ett kapitalistiskt samhälles ideologiska verkande för konsumtionsvärderingar. 18Detta 

kräver en grundläggande analys och för att genomföra en sådan bör man enligt Fairclough 

fråga sig vad de olika valen i texten är grundade i och vad de kan ha för ursprung. Det är 

också viktigt att fråga sig vad valen får för konsekvenser för de som är inblandade i texten och 

för samhället i stort. Här kommer de begreppen som jag nämnde tidigare in, nämligen 

skapandet av representationer, relationer och identiteter i texterna.19 

 

Fairclough förespråkar som sagt tidigare att man skall se medietexter som diskurs. Genom 

användningen av diskursanalys kan man på ett effektivt sätt sätta in språkanvändningen i en 

större social kontext och studera relationen mellan denna och samhället på en makronivå. 

Detta gör man genom att man även intresserar sig för hur förutsättningarna för hur texterna 

produceras (genom den diskursiva praktiken) och hur de fungerar i relation till en större 

samhällskontext (den sociala praktiken).20   

 

På samma sätt som Giddens pratar om hur senmoderniteten sätter parentes kring tid och rum 

ser Faircloughs på massmediernas sätt kommunicera på. En medietext går, till skillnad mot 

kommunikationen mellan två människor, genom en komplex kedja av händelser som är 

oberoende av tid och rum innan en mottagare tar del av dess innehåll.21 En medietext innebär 

en kommunikation mellan den offentliga och det privata, där Fairclough har sett en förändring 

i språkbruket. Texterna har blivit mer personliga och privata i sitt tonfall, vilket Fairclough ser 

som ett resultat av massmediernas anpassning till markanden och läsarna som konsumenter. 

Fairclough poängterar att denna kommunikation enbart går åt ena hållet då läsarna inte har 

någon direkt relation till producenten och därmed ingen möjlighet att svara på texterna.22  

 

Kommersiella TV-kanaler och tidningar, med Norrköpings Tidningar och Folkbladet som 

exempel, är vinstdrivna organisationer som säljer läsare till annonsörer. Medietexterna är 

därför kulturella och symboliska varor som man säljer till högsta vinst utifrån marknadens 

logik.23  

                                                           
17 ibid s.44 ff 
18 a.a Fairclough (1993) s.46 
19 ibid s.14 ff 
20 ibid s.16 
21 ibid s.36 
22 ibid s.39 
23 ibid s.42 
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Vem som äger tidningen är också en viktig aspekt av mediediskurs. Det har blivit allt 

vanligare att stora mediekonglomerat köper upp tidningar och TV-stationer, vilket gör att de 

texter som produceras även får ta hänsyn till de ekonomiska intressen som finns på en 

nationell och internationell makronivå. 24 

 

Fairclough påpekar att det även är viktigt att reflektera över den ensidiga användningen av 

källor för fakta som sker vid produktionen av medietexter. De organisationer eller personer 

som inte anses vara legitima eller för extrema får väldigt lite utrymme i medietexter och 

refereras sällan till. Vanliga människor används i texterna som reaktioner till olika nyheter 

fast sällan som källor, vilket gör att de inte får någon påverkbar position. De blir enbart 

passiva konsumenter som nyheterna handlar om. 25  

 

Fairclough ser diskurser som socialt skapade, men även som medskapande av det sociala i ett 

dialektiskt förhållande. Den kritiska diskursanalysen bör studera båda sidorna av språkbruket, 

då en inte ger någon hel bild. Människans användande av språket är ständigt med och skapar 

sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och tro- system. Alla texter är med andra 

ord mer eller mindre med i skapandet av kultur och samhälle.   

 

Den kritiska diskursanalysen angreppsätt är upplagt så att man bygger sin studie på olika 

diskursordningar. Dessa står för alla de diskurser som genomsyrar en viss social domän eller 

institution. I min studie är den svenska tidningsvärlden ett exempel på en diskursordning, men 

även Norrköpings Tidningar står för en egen. Men framför allt är det offentliga mediesamtalet 

i Norrköping den diskursordning som är viktigast i min studie. Detta består bl.a. av de två  

morgontidningarnas diskursordningar, vilka jag fokuserat på som en helhet, men även av en 

lokal politisk diskursordning. Utifrån denna indelning kan man undersöka vilka typer av 

diskurser som dominerar olika delar av den sociala domänen, på en tidning t.ex. 

kulturredaktionen i relation till sportredaktionen. På samma sätt är det enligt Fairclough 

intressant att göra en jämförelse mellan olika diskursordningar.26 

 

                                                           
24 a.a Fairclough (1993) s.43 
25 ibid s.49 
26 ibid s.55 
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Vad gäller analysen av själva texten så menar Fairclough att man bör fokusera på tre stycken 

kategorier, vilka utgår ifrån de som tidigare nämndes.  

Den första är hur sociala praktiker representeras i texten och vad för typ av ideologier som 

finns med i bilden. Den andra är hur olika identiteter skapas i texten, för t.ex. skribenten, 

läsaren eller en tredje person som behandlas i texten. Den tredje och sista är hur relationer 

mellan aktörerna i texten konstrueras.27 I min studie kommer jag att dels till stor del fokusera 

på konstruerandet av experter i texterna och hur dessa används för att förstärka en viss typ av 

ideologi hos läsaren. Jag kommer även se hur man använder sig av olika grupper i samhället 

för att skapa någonting som läsaren kan bekräfta och förstärka en viss typ av identitet i 

relation till.  

 

Ett nyckelord är förändring. När man använder språket så utgår man alltid ifrån det som redan 

är etablerat, diskursiva strukturer. Här blir det då viktigt att se på intertextualitet, d.v.s. hur en 

text växer fram genom att man använder bitar från olika diskurser och svetsar samman dessa 

till någonting nytt. Det kan även bli så att den nya texten enbart reproducerar en gammal 

diskurs genom att inte ta in några nya delar, vilket gör att vi uppfattar denna diskurs som mer 

självklar och naturlig. 28 

 

Då en diskurs är en artikulation av en viss domäns sociala praktik så är det viktigt att 

specificera dess benämning med både domän och perspektiv.29 Jag kommer t.ex. att använda 

mig av den fria marknadsdiskursen och nyliberala politiska diskursen vilka står i kontrast till 

den kritiska konsumtionsdiskursen och socialistiska politiska diskursen. Dessa diskurser är 

förstås inte de enda som formar det offentliga mediesamtalet i Norrköping, men jag använder 

dem som analysverktyg och inte som en beskrivning av en objektiv bild av verkligheten. På 

samma sätt har jag definierat det offentliga mediesamtalet i Norrköpings diskursordning. I 

min studie definierar jag detta samtal som de två morgontidningarna Norrköpings Tidningar 

och Folkbladet Östgöten och de diskurser dessa består av. Dock kommer jag inte att studera 

dem som enskilda tidningsdiskursordningar och kommer därmed inte att göra några 

jämförelser dem mellan. Jag är därmed inte intresserad av några journalistiska 

diskursordningar utan mer av det som utgör ett medialt offentligt samtal som dessa är två 

delar av. Dock är detta någonting som skulle kunna ha definierats på ett helt annorlunda sätt i 

                                                           
27 a.a Fairclough (1993) s.58 
28 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise  (Diskursanalys som teori och metod) 
29 a.a Fairclough (1993) s.94 
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en annan typ av studie, där man t.ex. enbart skulle kunna fokusera på den lokal politiska 

diskursordningen.    

 

För själva textanalysen har Fairclough ett brett begreppsverk som man kan använda sig av. 

Jag har valt ut vissa av dessa som passar min studie. Ett av de är transitivitet, vilket används 

för att se hur man använder sig av subjekt och objekt i texterna. Hur man t.ex. naturliggör 

saker genom att undvika att använda sig av agenter för handlingarna. Ett annat begrepp, 

nominalisering, handlar om samma sak fast går ut på att se hur olika processer ersätts med 

substantiv för att verka mer naturliga. Till sist kommer jag att använda mig av begreppet 

modalitet, som handlar om hur texten framställer vissa saker som mer naturliga och passande 

än andra genom användandet av olika modalitetstecken. Exempelvis kan orden ”ska” eller 

”bör” få ett påstående att framstå som mer riktigt, eftersom de får den effekten att texten 

förhåller sig positivt till saken. Affinitet är ett liknande begrepp som ser till hur mycket 

skribentens personliga inställning lyser genom i texten30 

 

Det är dock viktigt att poängtera här att jag inte kommer använda den kritiska diskursanalysen 

på något djupare plan utan mer utgå ifrån dess förhållningssätt som metod och dess 

begreppsverk som redskap för en egen diskussionslinje. Faircloughs kan annars erbjuda en 

detaljerad beskrivning in i minsta detalj hur en kritisk diskursanalys kan genomföras i alla 

möjliga sammanhang. Men även han menar att man får forma sin egen tolkning som man vill 

och anpassa valet av delar efter hur studien ser ut och vad det är man studerar. 

 

Teman 
För att kunna analysera de texter jag valt utifrån mina frågeställningar kommer jag att dela 

upp den empiriska analysen i ett par olika teman. Tillsammans skall dessa teman ge oss en 

bild av hur en viss utveckling förhandlas fram i ett offentligt mediesamtal och vilka strategier 

som används för att få genomslag. Framför allt skall de ge oss svar på om detta samtal är 

demokratiskt strukturerat och om flera röster och uppfattningar har fått komma till tals om 

framtiden. Eller är det ett snedvridet offentligt samtal där den ideologiska kampen enbart förts 

för syns skull och där en bild av samhället och utveckling dominerat de medietexter som 

producerats. 

 

                                                           
30 a.a Fairclough (1993) s.27 

 17



 

Konkurrensen mellan diskurserna 
Detta är det centrala temat i uppsatsen och de andra temana är mer eller mindre en del av 

detta. Konkurrensen mellan diskurserna och de diskursiva tillvägagångssätten för att skapa en 

bild av verkligheten som så många som möjligt skall hålla som den naturliga, det är detta som 

är det mest centrala i studien. De andra temana handlar också om diskurser men är mer 

specificerade på de viktigaste uttrycken, d.v.s. på de olika strategierna som används i den 

diskursiva kampen i medietexterna.  

   

Här kommer jag bl.a. att undersöka vilken position den fria marknadsdiskursen och den 

nyliberala diskursen har i de texter som behandlat etableringen av köpcentrum. Är det dessa 

typer av diskurser som bestämmer strukturen och utseendet på handeln i Norrköping och hur 

går detta i så fall till. Hur ser den konsumtionskritiska diskursen ut och vilken position har 

denna i det offentliga mediesamtalet i Norrköping under perioden för studien. Kan man 

urskilja en kamp mellan konkurrerande diskurser eller är någon diskurs i dominerande 

position. I så fall, hur verkar den ideologiskt för att normalisera en viss typ av utveckling och 

samhällsbild? På vilket sätt bygger texterna vidare på varandra genom intertextualitet.31 Hur 

binds de samman och vad får detta för resultat? Hur ser detta ut på en diskursiv nivå? 

Samtidigt behöver detta tema resultaten av de andra teman för att kunna få en helhetsbild av 

den diskursiva kampen, och därmed kunna ge svar på om det offentliga mediesamtalet under 

perioden för studien har varit demokratiskt eller enkelspårigt. Men framför allt, vad säger 

diskurserna om det kontemporära samhället på en makronivå, bortom konsumtionssamtalet i 

Norrköping. Vad är det som håller på att hända med samhället och vad för typ av sociala 

processer som styr det framåt.  

 

Reflexivitet, tillit & expertsystem 
Hur fungerar då egentligen ett offentligt mediesamtal? Tre saker som är viktiga att ha med i 

åtanke när man analyserar den diskursiva kampen är reflexivitet, tillit och expertsystem.  

 

Enligt Giddens är kontrollen över kunskapen och informationen väldigt viktiga i det 

senmoderna samhället då dessa ligger som grund för skapandet av tillit hos människor och 

därmed en grund för skapandet av makt. Medierna har en central roll i detta skapande av tillit 

hos människor, då det är genom dessa som en stor del av informationen om världen tas in. 

                                                           
31 Ett begrepp som Fairclough använder sig av och som jag behandlar senare i uppsatsen. 
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Detta betyder att det förs en viktig kamp i medierna om vilka processer som skall få 

genomslag i samhället. Exempel på sådana processer är ekonomiseringen och 

individualiseringen av konsumtionen. Experter konstrueras ständigt i medierna och är en 

viktig informationskälla för människor. Men dagens samhälles invånare lever med en ökad 

reflexivitet vilket gör att de aldrig har fullt förtroende för någon typ av expert eller 

information över huvud taget. Människan måste dock tro på någonting och väljer därför det 

som känns mest pålitligt, värderat utifrån risker och faror, som man kan hysa tillit till. 

Mediernas mål, och likaså diskurserna i medietexterna, är att få denna tillit från människor. 

Sen har en diskurs i dominerande position lättare att skapa tillit då den redan har fått 

människor att betrakta den som värd att tro på. Hur en dominerande diskurs utnyttjar detta 

övertag skall vi få exempel på senare i uppsatsen.  

 

Hur försöker man skapa tillit i texterna? Hur  använder man sig av olika experter i texterna 

och vilka är det som utses till detta, hur går det till och vad får det för konsekvenser? Vad 

använder man tilliten till?  

 

Skapandet av identiteter   
Detta tema handlar om diskursernas förmåga att skapa olika typer av identiteter hos 

människor för att få kunna genomslag och bli etablerade. Detta kan ske antingen genom att 

viktiga grupper i samhället kopplas till en viss typ av ideologi genom att texterna fokuserar på 

att skapa en viss typ av identitet byggd på denna. Eller så kan diskurserna exkludera grupper  

och därmed skapa ett motsatsförhållande till den ”rätta” identiteten. Detta identitetsskapande 

skriver Bauman om och han menar att den exkluderade gruppen idag är alla de som av olika 

anledningar inte kan leva upp till det konsumtionsideal som dominerar det kontemporära 

samhället. 

  

Vilka identiteter är det då som skapas i det offentliga mediesamtalets texter och som kan 

kopplas till den diskursiva kampen? Vilka aktörer finns med i texterna och vilka identiteter får 

dessa. Vilka positioner får störst genomslag i texterna och vilket samspel finns det mellan 

dessa? Vilka är exkluderade och vad beror detta på? Vilka identiteter skapar man hos läsarna 

och vilken ideologisk syn bygger dessa på? 
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Förändring och utveckling 
Den diskursiva kampen handlar om konstruerandet av en trovärdig verklighetsbild som 

människor kan känna tillit för och uppleva som det naturliga. Giddens senmoderna 

medborgare söker efter denna naturlighet och är därför mottagliga för olika typer av visioner 

av en sådan. Bilden av utvecklingen, d.v.s. hur samhällets förändras och hur målet för resan 

ser ut, Det är otroligt viktigt för en dominerande diskurs ställning att invånarna i samhället 

tror på att den utvecklingen som diskursen är med och formar i stort är till det bästa och att ett 

bra liv är möjligt i detta. En förutsättning för att detta skall ske är därmed att den utveckling 

som just nu formas av den diskursiva praktiken definieras som naturlig och oföränderlig. 

Vilken syn på förändring och utveckling kan man se i texterna. Hur används dessa begrepp i 

den diskursiva kampen om skapandet av ideologisk dominans?   

 

Metoddiskussion 
Det finns två viktiga anledningar till att jag valt just KDA som metod för denna studie. Den 

ena att den fungerar väldigt bra som en kritisk textanalys med sitt smidiga begreppssystem. 

Men framför allt gör den möjligt att sätta alla typer av texter och analyserna av dessa i relation 

till samhällsprocesser på en makronivå. KDA lägger grunden för kopplingen till modern 

samhällsteori, i mitt fall Giddens och Bauman, och samhällets utveckling i stort. Det är detta  

som skall möjliggöra för min studie att säga viktiga saker om annat än enbart den lokala 

situationen, som t.ex. konsumtionen i Norrköping. KDA ger uppsatsen möjligheter att säga 

någonting om avgörande samhällsprocesser i samhället. 

 

Men en diskursanalys innebär även vissa problem för författarens relation till sin egen text. 

Om man som jag utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där allting är socialt 

skapat, hur kan man då påstår någonting som har större betydelse och är mer trovärdig än 

vilken annan text som helst? Marianne Winther Jörgensen och Louise Philips diskuterar detta 

i sin bok Diskursanalys som teori och metod och menar att detta inte är något problem så 

länge man är medvetet om diskursernas roll i den egna texten och att man endast ger en bild 

av samhället i sin text. 32 

 

                                                           
32 a.a Winther Jörgensen/ Phillips s.29 
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En sista sak som är viktig att reflektera över är det att studien kunde ha gjorts på ett helt 

annorlunda sätt. Fairclough menar att det även är viktigt att studera själva mottagningen av 

texter och se vilken betydelse de får för vanliga människor. Jag håller mig dock till en ren 

textnivå och uppmanar andra intresserade att utforska den delen av problematiken.  
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Ett post- eller senmodernt samhälle i förändring 
 
Samhället är alltid i förändring. Vissa perioder och specifika platser har dock en högre grad av 

förändring än andra. Dessutom är själva begreppet beroende av vem som definierar det, en 

teoretiker kan se ett samhälles totala omförvandling under en viss period medan en annan ser 

det som stabilt. Jag har dock fokuserat på teoretiker som behandlar det kontemporära 

samhället och som har gemensamt att de ser att detta för tillfället genomgår en stor 

förändring. Hur denna förändring ser ut har de dock olika åsikter om.  
 

Giddens menar att människan i det högmoderna samhället ständigt tar del av 

informationsmaterial vilka behandlar olika aspekter av t.ex. det sociala livet, vilket leder till 

att man får en större förmåga att sätta alla olika typer av sociala relationer i relation till en hel 

databank av andra varianter på dessa. Detta gör att man blir mycket mer reflexiv och hela 

tiden ser ett oändligt antal möjligheter till alla vardagens beslut.33 Varje dag skapar vi vår 

identitets utseende genom att navigera oss genom alla dessa valalternativ och försöka hitta en 

egen väg genom just ett reflexivt handlande.34 Samtidigt skapar vi samhällets utseende genom 

vår reflexiva användning av kunskapen. Beck är inne på samma typ av resonemang som 

Giddens och ser även han att vi fortfarande lever i moderniteten. Han använder dock till 

skillnad från Giddens begreppet risksamhälle för att beskriva hur det ser ut. Detta begrepp går 

jag in på nedan. Bauman ställer det postmoderna samhället, vilket han menar att vi lever i 

idag, i kontrast till det moderna samhället. Det moderna samhället eftersträvade renlighet, 

ordning och skönhet. Det postmoderna samhället försöker nu också eftersträva detta, fast nu 

med den individuella friheten som ram för allting. Bauman menar att allting nu är upp till den 

individuella ansträngningen och viljan.35 Invånarna i det moderna samhället vantrivdes för att 

det inte fanns utrymme för individuell lycka och framgång, invånarna i det postmoderna 

samhället vantrivs nu istället för att det finns för mycket individuell frihet.  

 

Modernitetens ökade reflexivitet 
Giddens använder den ekonomiska diskursen och begrepp som ”kapital” och ”investeringar” 

som exempel på hur begrepp som till en början var utvecklade för att analysera en verksamhet 

till slut blev en del av samma. Idag är dessa begrepp centrala både inom de flesta ekonomiska 

                                                           
33 Giddens, Anthony Modernitet och självidentitet (Daidalos, 1999)  s.23 
34 ibid s.24 
35 Bauman, Zygmund Vi vantrivs i det postmoderna (Daidalos 1999) s.9 
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diskurser och många av de större processer som sker i samhället, samtidigt som de flesta har 

en relation till dem och kan använda de i sin vardag utan att veta det exakta betydelsen. Det 

som skett är att de ekonomiska diskurserna har genom modernitetens reflexivitet fått en mer 

inflytelsefull position i dag och kunnat utveckla ett intimt samspel med de sociala processer 

som formar samhällets utseende.36  

 

Giddens menar att rummet i det moderna samhället har helt förändrats på grund av 

människors sociala relationer till andra personer bortom den fysiska platsen och tiden. Detta 

leder till att varje lokal plats står under inflytande av sociala krafter som är helt avlägsna och 

som står i kontakt med platsen bortom tid och rum.37 Avskiljandet mellan tid och rum leder 

till att sociala system utvecklas vilka existerar helt oberoende av specifik tid eller plats.38 Ett 

viktig exempel på detta är expertsystem. Med detta menar Giddens de system som vår sociala 

värld är uppbyggt kring, system som bygger på expertkunskaper grundade i människans 

vetenskapliga och teknologiska utveckling. Hela vår existens är på olika sett konstruerad av 

experter vilkas kunskap vi måste ha en tillit till för att kunna leva våra liv. Exempelvis 

bilåkning kräver en tillit för biltillverkarens expertkunskaper samtidigt som man måste tro på 

att stadens trafiksystem är rätt konstruerat. Det är inte de enskilda människornas kompetens 

man sätter sin tilltro först och främst utan det är själva expertkunskapen i sig, som är mycket 

mer allmän och ospecificerad. 39 Giddens ser expertsystemen som mekanismer som kopplar 

bort viktiga sociala relationer från det lokala, direkta och personliga sammanhanget. De sätter 

parentes kring tiden då deras påverkan och funktion för människor varken är beroende av tid 

eller rum.40 

 

Tillit i risksamhället 
Alla som lever i det moderna samhället står i en behovsrelation till abstrakta system. Att dessa 

abstrakta system är begränsade är någonting som även människor i allmänhet är medvetna 

om, dock förstår man att det inte går att leva utan dess information. Det gäller bara att veta 

vilka man skall ge mest tillit.41 Tillit är ett begrepp som måste förstås i relation till begreppet 

risk. Risk är ett modernt begrepp som i vårt samhälle har ersatt fortuna, d.v.s. tron på att ödet 

ligger bakom alla oförutsägbara saker. Risk står för människors tro på att det är deras egna 
                                                           
36 Giddens, Anthony Modernitetens följder (Studentlitteratur, 1996)  s. 45 
37 ibid s. 27 
38 ibid s. 30 
39 ibid s. 34 
40 ibid s. 35 
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handlingar som kan ligga bakom även det oväntade. Grunden för att kunna känna tillit är att 

man är medveten om riskerna och känner att man kontrollerar dem.42. Tillit uppkommer i 

sammanhang där man inte har tillgång till fullkomlig information och blir tvungen att lita på 

vissa system av informationsförmedling.43 Tillit till expertsystem bygger inte på tron att vissa 

människor har tillräckligt goda avsikter för att man skall kunna lita på dem utan på tron om att 

det i systemet finns funktioner som ser till detta. Risk och fara har ett nära förhållande. Risk 

förutsätter fara då man utsätter sig för en fara då man riskerar något. Man behöver dock inte 

vara medveten om farans karaktär och därmed vad för typ av risker man utsätter sig för. Risk 

och tillit hör som sagt ihop. Varje människa gör ständigt utvärderingar av alla risker som man 

konfronteras med när agerar i sitt liv utifrån känslan av tillit och avgör vilka saker man känner 

är acceptabla.44 Beck menar att människan utvecklat ett antal risker som ingen människa har 

kontroll över då de är frikopplade från tid och rum. Dessutom har ingen något direkt ansvar 

för dessa risker.45 Den moderna människan är därför beroende av modern teknik och 

vetenskap för att kontrollera riskerna så bra det går, dock har inställningen till dessa 

försämrats stort under senare tiden. Detta ligger i att definitionen av vad som verkligen är 

risker och vad som är ett resultat av det moderna samhället beroende av vilka politiska och 

ekonomiska intressen som trycker på från olika håll.46 Samtidigt har man fått uppleva 

katastrofer som t.ex. Harrisburg och Tjernobyl47 vilket gjort att vetenskapens monopol på den 

objektiva och rationella kunskapen har ifrågasatts.48 Detta har lett till att människor börjat 

undersöka riskernas form på egen hand49 samtidigt som dom mer börjat  förlita sig på det 

samtal om risksamhällets alla olika ställningstaganden som sker i resten av samhället med 

olika medier centrum. I medierna konfronteras samhällets invånare ständigt med problem 

byggda på risker, vilket gör att det individuella ansvaret ställs mer i fokus än innan.  

 

Expertsystem och det okontrollerade samhället 
Idag kan ingen bli expert på mer än en eller några få små delar av kunskapssystemen vilket 

gör att det är helt omöjligt för en människa att behärska de abstrakta systemen. Man måste 

                                                                                                                                                                                     
41 a.a Giddens (1999)  s. 33 
42 Giddens (1996) s. 37 
43 ibid s. 40 
44 ibid s. 41 
45 Beck, Ulrich Risksamhället – På väg mot en annan modernitet (1998, Bokförlaget Daidalos AB) s. 41 
46 ibid s. 42 
47 ibid s. 39 
48 ibid s. 43 
49 ibid s. 86 
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konsultera med experter och få ta del av deras kunskap och information.50 Människors 

förhållande till experter bygger dock inte på någon trygghet, då man vet att det inte längre 

finns några sanningar eftersom allting ständigt omvärderas i den reflexiva moderniteten och 

nya sanningar skapas. Experternas uttalanden är dock viktiga för människor idag, dock 

handlar det mest om underlag för en beräkning risker och vinster.  

 

Det är expertisens specialiserade kunskaper som gör att det moderna samhället rör sig framåt 

utan någon kontroll över fart eller mål. Det saknas ett övergripande tänkande där de enskilda 

expertkunskaperna sätts in i större sammanhang. Giddens menar att samhället rör sig framåt 

utan varken något gemensamt mål eller kontroll. Denna teori kommer att bli central i 

förståelsen för utvecklingen i Norrköping. Bilden av det som hänt och de förändringar som 

skett har nämligen varit så pass onyanserad att utvecklingen framstått som om det inte funnits 

några möjliga alternativ.  

 

Som det ser det ut idag så kommer det moderna samhället bara generera fler och fler experter 

och varje experts kunskapsområde blir allt snävare.51 Beck menar samma sak och tror att 

anledningen till detta är att det vetenskapliga forskningsresultatet- och tänkandet har förlorat i 

status och idag och istället mer och mer  problematiserats i vardagslivet vilket lett till att den 

vetenskapliga diskursen inte längre är ett privilegium för just den diskursen. Samhället har 

genererat allt fler experter från alla olika bakgrunder och sammanhang och alla konkurrerar de 

om vad som skall uppfattas som den sanna kunskapen. Detta leder till att formandet av 

samhället förflyttas från den statligt kontrollerade vetenskapens upprätthållande av normer 

och värden till individernas reflexiva val av den kunskap som ger trygghet och skapar mening 

för stunden. 52 Beck menar att detta leder till att varje människa måste sätta jaget i centrum 

och se sig själv som den som styr utformningen av samhället genom sina individuella beslut. 

Detta innebär att den individuella riskbilden ökar då alla blir direkt ansvariga för sina egna 

livssituationer och allting som sker i livet.53 Beck menar att detta är en del av en 

individualiseringsprocess som pågått under de senaste decennierna.54 På liknande sätt 

resonerar Giddens när han menar att den enskilda individens olika val blir ett politiskt 

                                                           
50 a.a Giddens (1999)  s. 42 
51 ibid s. 43 
52 Beck s. 281 
53 ibid s. 220 
54 ibid  s. 106 
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ställningstagande. Hans benämning på denna reflexivt grundande förändring av samhället är 

livspolitik.55 

 

Ett liv i risksamhället 
Enligt Giddens är institutionellt skapade risksystem allt vanligare i dagens samhälle, exempel 

är marknaden och globala kapitalistiska ekonomin. Dessa påverkar alla, ingen har möjlighet 

att stå utanför. Det som skiljer dessa risksystem från andra system är att dessa helt bygger på 

riskerna i sig. De länkar samman de individuella risker med kollektiva.56 En stor del av 

expertdiskursen handlar om riskprofilering, d.v.s. utvärdering av risker utifrån nuvarande 

situation och kunskapsnivå. Det som gör det hela speciellt är det att även allmänheten har den 

reflexiva förmågan att göra riskprofileringar. Detta leder till att experterna i sin tur måste ta 

inspiration av dessa då de är måna om att deras resultat skall nå ut till allmänheten och få 

genomslag. Det sker alltså ständigt ett växelspel mellan allmänheten och experterna där de 

tillsammans skapar förutsättningarna för människors utvecklande av livsstilar och 

beteendemönster.57 Detta samspel kan liknas vid den kritiska diskursanalysens dialektiska 

förhållande mellan den diskursiva- och den sociala praktiken. Det handlar om en gemensam 

tanke om att samhället konstrueras genom människors språkbruk, samtidigt som dess invånare 

i sin tur formas utifrån vilken karaktär denna konstruktion får.  

 

Giddens menar att människor idag har svårt att fokusera på en enskild praktik och göra en 

riskbedömning på enbart denna. Man ser hellre alla praktiker som en del av ett större 

livsstilspaket som man värderar i sin helhet. Då accepterar man vissa typer av risker för 

helhetens skull.58 Denna riskbedömning sker dock för det mesta helt naturligt i det vardagliga 

handlandet genom tillit och det är enbart när riskerna blir för stora, och slår hål på den 

skyddande hinnan, som människor tvingas konfronteras med ångesten som det reflexiva livet 

för med sig.59 Skyddshinnan är den barriär av tillit som skyddar varje människas lilla värld av 

normalitet, inom vilken man kan hålla saker för sanna. Denna värld bygger varje människa 

upp genom att lära sig att behärska sin omgivning, både fysiskt och psykiskt. 60 Det är lättare 

                                                           
55 a.a Giddens (1999) s. 254 
56 ibid  s. 143 
57 ibid s. 146 
58 ibid s. 151 
59 ibid s. 152 
60 ibid s. 156 
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att sätta parentes kring risker som kan hota en längre bort i tiden än direkt, t.ex. röka är lättare 

än flyga för många.61  

 

Beck använder sig visserligen av olika hot mot miljön när han skriver om risksamhället, men 

hans teori innefattar även alla de andra risker som ett liv i ett senmodernt samhälle innebär. 

Miljön är ett konkret exempel men vad gäller människors dagliga reflexiva utvärdering och 

kalkylerande av risker resonerar han på samma sätt som Giddens. Beck skriver tillsammans 

med Elisabeth Beck Gernsheim att social handling behöver rutiner att utspelas i, annars 

förlorar livet sin självklara kvalitet. De skriver vidare att moderniteten har förvandlat alla 

viktiga punkter i tillvaron som tidigare stod för normaliteten och som människor kunde tro på, 

som t.ex. sanningen, vetenskapen och moralen, har förvandlats till riskfyllda friheter. 62 

Bauman menar att alla i grund och botten vill ha en riskfri frihet, vilket det moderna 

konsumtionssamhället inte kan erbjuda då det finns en inneboende risk i detta.63 Samhällets 

spegelbild, de otillräckliga konsumenterna, påminner om vad som kan hända alla och detta 

gör omöjligt att uppleva friheten utan risker.64 

 

Samhällets trovärdighet 
För att kunna leva våra liv så måste vi ta vissa saker för givet. Om sedan dessa saker som kan 

plockas isär och exponeras som osanna eller mer nyanserade än man trott innan så skapar 

detta ångest. Dessa saker kan bl.a. vara existentiella frågor om tid, rum och identitet som 

människan tar för givet. 65 Det i vardagslivet som människor kan kontrollera denna ångest 

genom en tro på att vardagen ger svar på olika existentiella frågor. Att vardagen har en 

existentiell förankring. Att vardagslivet förser människorna med dessa svar är något som 

människor inte är medvetna om utan känner undermedvetet. För att människor skall kunna  

utveckla en sådan tro så måste det finnas ett emotionellt engagemang som t.ex. tillit, 

förhoppningar och mod.66 Med tilliten skapar man en känsla av osårbarhet genom att man gör 

riskerna till overkliga, d.v.s. man ser dem som att de inte kan hända en själv i ens vardag. 

Denna osårbarhet kan dock slitas sönder ifall någonting inträffar som påminner en om att 

riskerna är verkliga hot.67 Tilliten är en kreativ process hos människan då man hela tiden 

                                                           
61 a.a Giddens (1999)  s. 157 
62 a.a Bauman (1999) s. 262 
63 ibid s. 263 
64 ibid s. 283 
65 ibid s. 49 
66 a.a Giddens (1999) s. 50 
67 ibid s. 53 
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konfronteras med att de människor och saker man fokuserat sin tillit på tappar i trovärdighet 

och att man måste fokusera på andra objekt. Man måste hela tiden möta nya erfarenheter och 

utvärdera trovärdigheten hos dessa för att kunna ge sin tillit.68 Den ontologiska tryggheten 

skapas genom rutiner, vilka ligger som grund för hanteringen av alla faror som man stöter på i 

vardagen. Rutinerna ger svaren på hur man skall kontrollera sin vardag och till vad man skall 

ha tillit. Men rutinerna förändras även de ständigt.69 Rädslan för förlust är den negativa sidan 

av tillit och den som ligger som grund för ångest.70 

 

Ett samhälle fokuserat på konsumtionsidentiteten 
Bauman skriver att det moderna projektet utgick ifrån tanken om att varje medborgare skulle 

frigöra sig från alla traditioner och kulturella glasögon och fritt kunna bygga sig en ny 

identitet, denna gång med bara det moderna samhällets/statens regler och normer som 

riktlinje.71  Man skulle skapa sig en identitet själv genom aktivt handlande, inte genom att 

ärva saker från det förgångna. Detta var ett livsprojekt som krävde noggrann uppbyggnad och 

där man var tvungen att kunna förutse vad det var man byggde, vad resultatet skulle bli. För 

att detta byggande skulle kunna fungera så var man alla tillsammans tvungna att skapa en 

social ordning som i sin tur skulle kunna skapa den stabilitet som livsprojekten krävde. Ett 

samhälle där man noga kunde styra sitt liv och känna att man hade kontroll på framtiden. 

Enligt Bauman så måste en miljö ha vissa saker för att uppfattas som trovärdig. Man måste bl. 

a. känna att den större strukturen inte kan påverkas allvarligt av enskilda handlingar utan att 

den ständigt finns där som en trygg och fast grund för allting, någonting för människor att tro 

på och alltid förhålla sig till.72 Det postmoderna samhället uppfyller inte dessa krav på 

trovärdighet vilket skapar en otrygghet hos människor idag. Detta samhälle är 

individualiserat, privatiserat och rationaliserats och något gemensamt projekt finns inte 

längre, det är varje individs egen uppgift att helt fritt skapa sin identitet och arbeta på sitt 

livsprojekt. Det finns inte några fasta punkter att förhålla sig till, ingenting varande att tro på 

förutom tanken att ständigt skaffa sig mer och mer av allting.73  

 

En orsak till osäkerheten är  det omöjliga att förutspå framtiden och därmed konsekvenserna 

av sina handlingar. Anledningar till detta är bl.a. avregleringarna i samhället och upphöjandet 
                                                           
68 a.a Giddens (1999)  s. 54 
69 ibid s. 58 
70 ibid s. 59 
71 ibid s. 32 
72 ibid s. 33 
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av kapitalet och marknadens frihet framför alla andra friheter. Avvecklingen av de sociala 

skyddsnäten och den ekonomiska fördelningspolitiken.74 Man har idag svängt från 

inställningen att statens uppgift är den att se till att alla skall kunna ha möjligheten att leva ett 

anständigt liv till att sätta all tilltro till marknaden att denna skall ordna detta. Det leder till att 

man inte kan vara säker på någonting, ens jobb kan tas ifrån en över natten. Endast ett fåtal 

människor kan vara säkra på att deras situation är säker för den närmaste framtiden. 

Närmiljön och de viktigaste relationerna som tillsammans förut bildade ett socialt skyddsnät 

har förändrats och blivit mer flytande och tillfälliga och mindre beständiga. Allt grundat i det 

nya konsumtionssamhällets mentalitet att aldrig vara nöjd och ständigt söka nya upplevelser.75 

Ingeting i detta samhälle är säkert, allting kan ses på ett annat sätt och definieras som det 

motsatta. Man kan inte säkert tro på någonting för ingenting är beständigt eller fast. Det är 

omöjligt att grunda sin identitet kring djupare punkter vilka kan tillåta sig att fördjupa sig 

själv i relation till, utan man måste hela tiden vara redo att finna nya saker att använda sig av 

byggandet. Detta leder till vad Bauman kallar för den postmoderna osäkerheten76 Denna 

stillas för stunden av korta känslor av äventyr och spänning som finns tillgängliga. Här är 

marknaden, som erbjuder just intensiva och spännande upplevelser som stillar invånarnas 

konsumerandebehov, i centrum. 

 

Giddens menar att upplysningstidens tro på förnuftet och försynen som styrande av samhället 

lever vidare i att människor tror på att politiker, vetenskapsmän och specialister i grund och 

botten gör sina val utifrån just förnuftet och försynen. De löser alla faror och problem och 

man känner att allting nog ordnar sig ändå. Detta kan dock slå över i fatalism, där människor 

inser att det inte går att göra någonting åt alla risker utan att det är slumpen som avgör ändå. 

Man tänker att det som händer det händer. 77 Tilliten till abstrakta systemen ger ingen 

moralisk tillfredställelse som tillit till en levande person gör. Den institutionella tilliten är inte 

helt intakt utan gör att individen ständigt känner en liten oro.78 

                                                                                                                                                                                     
73 Bauman (1999) s. 34 
74 Bauman (1999) s. 36 
75 ibid s. 37 
76 ibid s. 38 
77 ibid s. 158 
78 ibid s. 219 
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Marknadsdiskursens dominans 
Som nämnt tidigare så menar Fairclough att de sociala processer som formar varje samhälles 

utseende finns i två olika former, både som diskurser och som icke-diskursiva, och att dessa i 

sin tur formar varandra i ett nära samspel.79 På samma sätt skriver Giddens om den reflexiva 

moderniteten och det reflexiva användandet av kunskap, med de ekonomiska diskursernas 

position idag som tidigare nämnt exempel.80 Fairclough är dock mer kritisk till denna 

utveckling och betonar vikten av att analysera dessa ekonomiska diskurser då de har ett sådant 

inflytande på de ekonomiska förhållandena i världen. Dessa ekonomiska diskurser verkar 

ideologisk på så sätt att de försöker framstå som objektiva avspeglingar av en ekonomisk 

verklighet, och inte som någonting som kämpar om hur denna skall konstrueras. Diskurserna 

har en avgörande funktion i förändringen av samhället genom att de förändrar människors 

användning av språket och valet av ord. Detta gäller även de ekonomiska diskurserna och 

Fairclough poängterar att det finns kraftfulla ekonomiska intressen bakom dessa som verkar 

för olika utvecklingar av samhällets ekonomiska utveckling. 81 Bauman är dock till skillnad 

från Giddens och Beck kritisk på liknande sätt till denna utveckling och menar att när staten i 

det moderna samhället gav riktlinjerna så var det för att skapa en kollektiv kraft där 

människor tillsammans arbetade mot olika mål som producenter. I dagens postmoderna 

samhälle har staten inte längre denna roll utan det istället är marknaden som styr och börjat 

definiera medborgarna som konsumenter istället för producenter. Bauman ser att vi rört oss 

bort från kollektiva strävanden till ett individualiserat samhälle, byggt på en förförelsekraft. 

Han skriver att man idag måste få denna förförelse för att kunna skapa ordning och stabilitet i 

samhället. Detta gör det svårt att motarbeta den utveckling som skett.82  

 

Fairclough menar att i dagens samhälle har marknaden en sådan stark position att den inte går 

att argumentera emot. Det naturliga är att arbeta med marknaden och anpassa alla beslut till 

dess fördel och inte hindra dess tillväxt. Fairclough menar att den kritiska diskursanalysens är 

ett effektivt sätt att synliggöra de processer som naturliggör markanden position idag. Detta 

samtidigt som man kan visa på att alternativen kan fungera lika bra som det som för stunden 

anses som det mest riktiga och sanna. 

 
                                                           
79 a.a Fairclough (1999)  s. 4 
80 a.a Giddens (1996) s. 45 
81 a.a Fairclough (1999) s. 5 
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Bauman resonerar vidare att samhället i samspel med marknaden har skapat konsumenter som 

ständigt är ute efter nya upplevelser och som man format så att de aldrig blir nöjda en längre 

tid med en och samma sak. 83 De lär sig att det fria valet som konsumenter är den viktigaste 

egenskapen i samhället. Man bedöms i samhället efter vilken typ av väljare man är, ju mer 

man kan och vill välja desto bättre.84 Enligt Bauman framställs konsumerandet som en frihet 

och i detta skall det inte finnas någon skapande av trygghet, konsumenten skall aldrig vara 

helt nöjd med någonting som den stöter på, bara väldigt glad för stunden.85 När valsituationen 

tas bort så tas även glädjen och tillfredställelsen bort från konsumenten. Saker som ges bort 

utan tillfälle till eget val får inte alls samma värde som när man själv får välja. 

Välfärdssamhället stämmer t.ex. inte alls överens med detta nya tankesätt. Det spelar 

egentligen ingen roll hur pass bra välfärdssamhällets är för dessa nya typer av konsumenter, 

när det fria valet är borta så fungerar det bara inte.86 

 

Marknadsdiskursen i medierna 
Fairclough menar som sagt att medietexterna har blivit mycket mer fokuserade på 

underhållningsvärdet och att de blivit mer kommersialiserade, marketization of discourse som 

han kallar det. I detta kan man se en klar koppling till Baumans teori om att invånarna i 

dagens postmoderna samhälle vill ha upplevelser som är korta men intensiva, d.v.s. den typ av 

texter Fairclough talar om. Om man utgår ifrån teorin om att konsumtionsidentiteten 

dominerar ibland människor i dagens samhälle, så har medietexter en stor del i skapandet av 

denna. Detta samtidigt som medierna själva formas till att t.ex. bli mer fokuserade på 

underhållning och att stärka konsumtionsidentiteten, då de är beroende av vad det är för av 

ideologi som dominerar bland människor för tillfället. Medietexterna är alltså med i 

formandet av samhället samtidigt som i sin tur influeras av vad människor tycker .  

 

Här har vi två sidor av fenomenet som är intressanta att diskutera. Om nu medierna tar 

influenser ifrån allmänhetens vilja så borde det innebära att det demokratiska offentliga 

samtalet fungerar idealiskt. Jag anser dock denna tanke vara av samma typ som tron på att en  

helt fri marknad reglerar sig själv till allas fördel. Om man ser till de tre dimensionerna av den 

kritiska diskursanalysen så är det i den diskursiva praktiken drömmen om det perfekta 

                                                                                                                                                                                     
82 a.a Bauman (1999) s. 58 
83 ibid s. 23 
84 Bauman (1999) s. 86 
85 ibid s. 23 
86 Bauman, Zygmunt Arbete, Konsumtion Och Den Nya Fattigdomen (Daidalos, 1998)  s. 88 
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demokratiska medborgarsamtalet via massmedierna blir problematiskt. Som det ser ut idag 

hindrar kommersiella intressen detta samtal från att fungera, genom att ekonomiska och 

ideologiska intressen genomsyrar förutsättningarna för textproduktionen. Den tyske 

teoretikern Jurgen Habermas har skrivit mycket kring offentlighet och offentliga samtal i 

samhället och är av liknande åsikt. Enligt honom har mediernas haft potentialen för att ligga 

som grund för en effektiv och folklig offentlighet, där man skulle kunna diskutera samhällets 

alla viktiga frågor på ett demokratiskt och rationellt sätt. Istället menar Habermas att medierna 

blivit kommersialiserade och därmed  förlorat sin demokratiska karaktär. Han menar att 

samhällsinvånarna blivit åskådare istället för medagerande och definierats som konsumenter 

av underhållning istället för medborgare.87 Detta är samma spår som Bauman är inne på, där 

människor inte längre är delaktiga i samhället utan enbart fokuserar på sig själva och den egna 

njutningen. 
 

De otillräckliga konsumenterna- och producenterna  
Enligt Bauman riktar sig konsumtionssamhällets förförelseteknik till alla i samhället, även till 

de som inte har möjlighet att ta del av det som erbjuds. Alla får veta att ju mer man kan 

spendera på konsumtion desto mer framgångsrik människa är man, köpandet av saker ger 

varje människa en identitet och status. Normen är att äga så mycket det är möjligt och alla 

människor i ett samhälle är mer eller mindre påverkade av denna norm och vill uppfylla den 

så gott det går.88 Bauman menar dock att dessa otillräckliga konsumenterna är viktiga för att 

konsumtionssamhället skall fungera. Dessa kan ses som samhällets inre demoner, det är på 

denna grupp av människor som man projicerar sina rädslor och sin oro på. De visar baksidan 

av konsumtionssamhället som ligger och väntar på alla och som ingen riktigt kan vara säker 

ifrån. Genom att göra dessa människor till någonting negativt och misslyckat, som t.ex. 

underklass, dagdrivare och framför allt brottslingar så kan man separera dem ifrån resten av 

samhället samtidigt som man blundar för orsakerna till deras situation så kan man fortsätta att 

leva under de nuvarande förhållandena utan att känna ångesten. Man driver ut demonerna och 

känner då ett lugn för stunden.89 

 
Michael Foucault har skrivit om att den moderna staten förut hade den funktionen att den 

skapade en ordning i samhället genom att definiera och klassificera olika kategorier. De som 

hade en annan åsikt om detta och verkade för en annan typ av kategorisering hotade 

                                                           
87 Habermas, Jurgen The Structural Transformation of the Public Sphere (Polity Press 1989) 
88 a.a Bauman (1999) s. 60 
89 ibid  s. 61 
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ordningen och motarbetades genom att i sin tur kategoriseras som revolutionärer och hot mot 

samhället. Idag ser dock bilden annorlunda ut. Nu är det de avreglerade marknadskrafterna 

som definierar kategorierna och istället för revolutionärer så är det de misslyckade 

konsumenterna som ses som samhällets hot och motbild.90   

 

Nu har vi fyllt på tanken med olika teoretikers uppfattningen om samhällets karaktär och är 

redo för att konfrontera verkligheten. Närmare bestämt det urval av tidningsartiklar som jag 

valt för min studie. Nu skall vi se hur den diskursiva kampen ser ut i det offentliga 

mediesamtalet i Norrköping under 90-talet.  
 

 

 

 

                                                           
90 a.a Bauman (1999) s.57 

 33



 

Empirisk analys av det offentliga mediesamtalet 
1991 
Först några ord om vad som verkligen hände under 1991. Under våren började kommunen 

diskutera ett eventuellt etableringstillstånd med köpcentrum- och hotell kedjan Eurostop. 

Detta är mycket speciellt då man innan varit helt restriktiv till liknande ansökningar om 

etablering. Diskussionerna fortsätter och i maj månad börjar kommunen förbereda ett förslag 

till kommunfullmäktige om tillstånd för Eurostop. I juli röstar man således genom förslaget 

och Eurostop planerar en etablering under våren 1992.  

 

Förändring och utveckling 
Redan i den första artikeln (NT 22/8-91), som behandlar Eurostops planerade etablering, kan 

man se en klar positiv inställning till denna utveckling. 

 

”Hur mycket den nya anläggningen i Norrköping kan komma att kosta vill Bengt Forsling 

[Eurostops VD] inte uppge. Men en summa upp mot en halv miljard är kanske trolig. Till 

bilden hör att Eurostop bedömer det som mycket intressant att bygga hotell, just nu när 

tiderna är tuffa.” ”Med satsningen i Norrköping och den som även ska komma i Linköping 

följer man i huvudsak affärskonceptet från andra Eurostopanläggningar” ”Eurostop arbetar 

efter filosofin att den som är proffs på en bit ska syssla enbart med den.” 

 

 I artikeln står det att tiderna är tuffa och att Eurostop därför ser det som intressant att satsa en 

halv miljard i sin nya anläggning i Norrköping. Man påpekar att det är en etablering som 

håller på att ske parallellt  på många andra platser runt om i landet, vilket bara gör att man 

uppfattar den som en ännu större kraft som håller på att hända oss just nu. Man trycker i 

artikeln på Eurostops koncept, som i sin storlek och karaktär är nytt för Norrköping och 

Sverige.  

 

Genom att enbart låta Eurostops VD uttala sig om det nya avtalet med kommunen blir han 

den starka och styrande aktören i texten. Han är den som får ge oss informationen om vad 

som hänt och vad som kommer att hända i frågan. Eurostops VD konstrueras därmed som en 

expert i texten, en expert som framställer sin egen verksamhet som nödvändig för Norrköping. 

Då det i texten inte finns någon kritik till utvecklingen, som Eurostops VD lovordar, bekräftar 
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texten den positiva inställningen som den naturliga. Etableringen befästs som en kraft omöjlig 

att stoppa. En utveckling som är naturlig och bra för samhället.  

 

Den aktör som har den avgörande rollen i hela etableringen, kommunen, är helt exkluderad i 

texten. Vad kommunen har att säga om saken om saken och vad som ligger bakom den 

plötsliga vändningen i inställning till externhandel har underordnad betydelse. Detta förstärker 

bilden av etableringen som aktörslös och så pass naturlig att den inte behöver ifrågasättas. 

Varför skulle man konfrontera kommunen med en fråga om varför de tagit ett positivt beslut? 

 

Denna typ av användning av experter som talar för sin egen kommersiella verksamhet kräver 

det typ av konsumtionsfokuserat samhälle, som Bauman skriver om, för att få den bekräftelse 

behöver. Med andra ord så är läsarna idag så pass fokuserade på konsumerandet i sina 

vardagliga reflexiva val att denna typ av expertkunskap ger dem vad de är ute efter. Samtidigt 

är texterna och experterna i högsta grad med i skapandet av de postmoderna konsumenternas 

behov.  

 

Folkbladets artikel (FÖ 7/8-91) om kommunens etableringstillstånd har många likheter med 

NT:s.  

 

”Redan idag kan det planerade stormarknadsetableringen på Ingelsta ta ett stort steg mot 

förverkligande. Både Eurostop och fastighetsbolaget Norrllink bekräftar att 

kontraktsförhandlingarna är inne i slutskedet och att det kan bli påskrift idag.” 

 

Här förvandlas etableringen av stormarknader till ett substativ utan agent, nominalisering 

enligt Faircloughs begrepp. I denna text blir etableringen en agent i sig. Genom denna 

transitivitet  gör man den till någonting som i första hand varken är styrt eller skapat av 

människor utan som arbetar framåt av sig själv. Den framställs utgöra en naturlig utveckling. 

Framställningen av kontraktsförhandlingarna, som även dessa saknar agent, förstärker även 

detta. 

 

Resten av artikeln behandlar affären som en process som nu är på väg att avslutas. Det finns 

inget problematiserande och Eurostops VD Bengt Forsling är den enda, tillsammans med 

Norr-Links projektledare Lars-Åke Andersson, som får uttala sig . Forsling får berätta att de 
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nu äntligen nått målet och om det unika i deras koncept. Andersson får säga att de är nöjda 

med utvecklingen.  

 

"Så länge ska det dock inte dröja tills stormarknaden blir klar." I denna mening finns 

modalitetstecknet ”ska” som används istället för t.ex. ett ”kommer”. Detta gör att den 

deklarerar en starkt ställningstagande för att det absolut kommer att bli så och att det 

dessutom helst bör bli så. Man räknar bort alternativen och förstärker etableringen som 

någonting som ska hända, helst så fort som möjligt. Här finns alltså en hög grad av affinitet, 

d.v.s. det att skribenten har ett ställningstagande för en viss typ av utveckling. 

 

Konkurrensen mellan diskurserna 
I folkbladsartikeln (FÖ 5/10-91) kan man se en helt annorlunda inställning till etableringen. 

I texten finns en konsumtionskritisk diskurs vilket gör att den genomsyras av en skeptisk 

inställning till de fria marknadskrafterna. 

 

”Han var först med lågpris på livsmedel i Norrköping. Nu har has butik Fyndköp knäckts av 

de fria marknadskrafter han själv hyllar.” 

 

Den grundläggande skillnaden mellan denna artikel och de tidigare behandlade är dess 

relation till utveckling. Här finns inget tal objektiv utveckling eller något naturligt sätt att 

förhålla sig till kommersiella krafter. Texten försöker plocka sönder den utveckling, som för 

stunden håller på att förhandlas fram, genom att visa på alternativ. Detta är naturligt för en 

text som bygger på en kritisk diskurs, vars huvudmål är att konkurrera ut den diskurs som för 

stunden befinner sig i dominerande position. 

 

Det som gör denna text speciell är det att den är skriven och publicerad i ett relativt tidigt 

skede i utvecklingen vilket gjort att den kunnat få en betydelsefull verkan/roll i det offentliga 

mediesamtalet kring etableringen . Man kan se det som att texten fått en potentiell position för 

påverkan i ett konstruktivt samtal kring framtiden. Artikeln använder en realitet från 

samtiden, d.v.s. en lågprisbutik som slås ut av en annan lågprisbutik, och låter den 

symbolisera det mest grundläggande i en kritik, i det här fallet att marknaden inte helt får 

styra sig själv och sätta riktlinjerna för resten av samhället. Det är finns ingen uppgivenhet till 

eller erkännande av marknaden som en naturlig kraft vilken man inte kan kontrollera mer än 
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t.ex. vädret. Här finns en konsumtionskritik som betonar alternativen till och de negativa 

aspekterna av en etablering.  

 

Detta är ett exempel på en kritisk diskurs som förhåller sig till en dominerade diskurs. Om 

denna kritiska diskurs skulle får genomslag och själv hamna i en dominerande ställning så 

skulle den, på samma sätt som diskursen i maktposition, verka ideologiskt för att naturliggöra 

en viss samhällsutveckling. Det handlar bara om att den marknadskritiska ideologin just i 

detta fall är fokuserad på en kritik av en rivaliserande sida som befinner sig i dominerande 

position.  

 

En annan artikel i samma nummer har en diskussion kring kommunens förhållningsätt i frågor 

som berör handel och etablering av externa köpcentrum. Texten behandlar kommunens 

dubbla inställning och frågar sig vad det är för typ av kompromiss som man utvecklat.  

 

”Nästa vecka ska byggnadsnämnden behandla planfrågor om Hageby Centrums förändring. 

Och när det gäller konsekvenserna så blir det hela motsägelsefullt. Å ena sidan skrivs att en 

utbyggnad av både Herstaberg och Hageby Centrum förefaller orimligt. Å andra sidan är det 

principen att konsumenterna ska avgöra som är vägledande. Kompromissen är att det enbart 

ska bli stormarknad/dagligvaruhandel i Herstaberg. Frågan är dock var gränsen för 

fackhandel går?” 

 

Denna text skiljer sig mot den innan då fokus nu förflyttas över till en representant för den 

kritiserade ideologin. Här slutar den konsumtionskritiska diskursen att vara dominerande då 

den börjar konkurrera med den fria marknadsdiskursen, vilken etableras genom 

representanten. Det hela börjar dock innan i texten. Då börjar skribenten förhålla sig till 

begrepp och faktum, vilka den fria marknadsdiskursen verkar för att naturliggöra. Ett tydligt 

exempel på detta är när texten menar att det är konsumenterna, och indirekt de fria 

marknadskrafterna, som avgör vilka beslut som tas i kommunen idag. Detta befästs som ett 

faktum genom att påståendet saknar agent. Den kritiska diskursen utmanar visserligen den 

dominerande diskursen, men genom att den använder en av dess grundläggande fundament, 

den fria marknaden, som ett objektivt fakta så bekräftar den mer än konkurrerar.   

 

Efter detta kommer en intervju med Stadsarkitekt Måns Hagberg som uttalar sig om vad som 

ligger bakom den nya inställningen. Han har en klar expertroll i texten och han används för att 
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bekräfta den kritik som lagt fram i den förra artikeln. Hans svar blir dock svävande och långt 

från konkret. 

 

”-Det är många olika faktorer som har spelat in. Det handlar om näringsfrihets- 

ombudsmannens inställning till förmån för etableringsrätt. Och det handlar inte minst om den 

matdebatt som förts.” 

 

Vad är det för matdebatt som förts, vad är det för typ av ny inställning och vad är den grundad 

i. Detta expertuttalande fungerar dock ändå bra idag då det är grundat i den dominerande fria 

marknads diskursen. Den kritiska diskursen i denna text är, till skillnad från den före, inte 

tillräckligt stark i sin diskursiva kamp. Detta är talande då skribenten nöjer sig med ett svar 

från experten som inte säger någonting konkret om frågan. Den dominerande ideologin kan 

behandlas av experter på det här sättet, det kan dock inte en konkurrerande diskurs. Det krävs 

att en experts uttalande, vilket bygger på en kritisk diskurs, är mycket mer konkret och tydlig. 

Den dominerande bekräftar nämligen det människor vill höra då denna skapar en känsla av 

trygghet genom kontinuitet. I ett senmodernt eller postmodernt samhälle söker människor 

efter struktur och de få saker man känner till och tror på är lätta att fortsätta köpa. På samma 

sätt bekräftar de den dominerande diskursens expertutlåtanden, vilket i sin tur bekräftar den  

konsumtionsidentitet Bauman talar om. 

 

Reflexivitet, tillit & expertsystem 
NT har också en artikel där man behandlar Fyndköps konkurs (NT 5/10-91). Denna är baserad 

på en intervju med Fyndköps ägare Lasse Johansson som ingående får berätta om sina åsikter 

om vad som hänt med handeln i Norrköping.  

 

”- Det kan jag knappast vara [förgrymmad över att ha blivit utkonkurrerad], eftersom jag 

själv är för fri konkurrens.” ”På något sätt känner man också som att kommunen till slut fått 

det man ville. Som att man nu ”ger igen” för att Lasse klarade av att öppna Fyndköp. Han 

fick ju kämå i åratal för att få öppna Fyndköp. Men Spar Inn [de som konkurrerat ut 

Fyndköp] fick tillstånd hur lätt som helst.”    
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Lasse är Alltså  helt för en fri konkurrens och ser sin egen butiks nedgång som en resultat av 

kommunens vilja att hämnas på honom genom att ge tillåtelse till Spar Inn att etablera sig 

bredvid.  

 

”Vill Norrköping politiker göra någonting rejält för företagarna i innerstan, då ska man 

börja med att ta bort alla p-restriktioner och låta folk parkera överallt. Gratis!” ”Det finns 

tecken i USA på att människor vänder de mer avlägsna varuhusen ryggen och börjar handla i 

centrum igen. Brukar inte det som händer i USA gå igen även i Sverige?” 

 

Lasse säger att man kunnat se en trend i USA där människor tröttnat på lågprisbutiker då de 

inte har den rätta storleken på utbudet som människor krävt. Han menar att det som händer 

där oftast händer här och att city därför har medel att konkurrera med, bara man tar bort p-

avgifterna. Lasse ser dock inget problem i själva fenomenet med lågprisbutiker, det handlar 

bara om att konkurrera på rätt sätt så löser sig allt av sig självt.  

 

Artikeln genomsyras av en positiv inställning till den nya bild som lågprisbutikerna innebär. 

De problem som uppstår handlar först och främst om strukturella problem och enskilda 

affärers dålig anpassning till marknaden. Detta bekräftas framför allt av den expert som 

konstrueras i texten, nämligen konkursdrabbade Fyndköps ägare. Åter igen används en 

representant för marknaden som expert för att uttala sig om den utveckling som handeln går 

genom. Skillnaden den här gången är att experten själv är drabbad av utveckling och därmed 

fått en högre trovärdighet genom sin offerstatus. Här konstrueras därmed den första kategorin 

av offer i studien, de misslyckade producenterna, nämligen de som fungerar som alibin för en 

marknadsvänlig utveckling. Denna offergrupp skall symbolisera utvecklingens negativa 

baksida, dock genom att själva bekräfta för läsarna att den ändå är för det bästa och det 

handlar om dålig anpassning från deras egen sida. Det är en bekräftelse av det ideal, som 

Bauman menar dominerar i samhället idag, där en avreglerad marknad styr utvecklingen till 

det bästa för alla människor. Den andra offergruppen, de misslyckade konsumenterna kommer 

jag in på lite senare. 

 

Både Folkbladet och Norrköpings tidningar utelämnade en viktig aktör i etablering en av 

köpcentrumen, nämligen kommunen. Enbart två artiklar behandlade politikers syn på saken 

och det var en text från vardera tidning om ett kommunfullmäktigemöte. Detta möte var det 

sista innan det kommande bytet mellan socialdemokratiskt och borgligt styre i kommunen. 
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Här diskuterades framförallt Eurostop och förutsättningarna för etablering av köpcentrum 

utanför Norrköping. I ingressen till NT:s artikel (NT 25/10-91) förklaras det att det var 

vänsterpartister och miljöpartister som varit emot etableringen fast de inte fått något 

genomslag.  

 

”Man skapar behov, tyckte vänsterpartisten Inger Rosén-Wronka. Finns det verkligen 

kundunderlag?” ”Det kommer att slå hårt mot innestadshandeln, befarade moderaten Nils 

Lennstam. Men vi kan inte gå emot utvecklingen, vill människorna ha det här, och det tror jag 

att de vill, så skall de få det.” ”[Kaj Krantz socialdemokratisk komunfullmäktigeordförande] 

Men det skulle vara konstigt om inte Norrköping skulle ha en stormarknad. Det är också bra 

att Norrköping äntligen får ett möbelvaruhus, det finns ingen anledning att Norrköpingsborna 

skall åka till Linköping varenda gång de vi köpa möbler.” ”Kommunfullmäktiges ordförande 

sade att det vore konstigt ifall Norrköpings inte skulle ha någon stormarknad som alla andra 

städer. Dessutom vill han ha ett riktigt möbelvaruhus som Ikea i Linköping. Han menar 

dessutom att Eurostop måste ha undersökt ifall det finns en efterfrågan för det som 

etableringen kan ge.” ”[Krantz igen] Man får förutsätta att de som bygger köpcentra har 

undersökt saken [om det finns en efterfrågan].” 

  

De politiker som får betydande plats i denna artikel är de som argumenterar för en etablering. 

Först får dock vänsterpartisten Rosén-Wronka ställa den fråga som är grundläggande för den 

kritiska sidan, nämligen ifall det finns kundunderlag. Sedan tar dock den positiva sidan vid 

där hon slutade genom att hålla med om problemet, men sedan hänvisa till att man inte kan gå 

emot utvecklingen. Utvecklingen blir ett definitivt rättesnöre som de andra politikerna senare i 

texten fortsätter att argumentera utifrån. Alla andra städer har köpcentrum så varför inte 

Norrköping resonerar man. Men framför allt finns tanken om att marknaden tar hand om 

problem, ifall man bara låter den fungera så smidigt som möjligt. Kommunfullmäktiges 

ordförande kan dessutom okommenterat påstå att vi måste lita på att Eurostop har räknat ut 

allting för allmänhetens bästa.  

 

Politiker är en av de vanligaste typerna av experter som konstrueras i alla olika typer av 

texter. Texten använder sig här av politikerna som experter för att bekräfta etableringen som 

en positiv utveckling för Norrköping. Den vill även visa att politikerna själva vet vad de gör 

när de beslutat i frågan och att de verkar för allmänhetens bästa. Det finns inget kritisk 

förhållningssätt till det som sägs på möten utan texten framställer mötet som odramatiskt och 
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politikerna som korrekta i sitt agerande och sina argument. De andra röster som kommer fram 

i texten fungerar enbart som ett sätt att visa på att man först en diskussion kring baksidan av 

en etablering. Skribenten försöker inte få några svar på egna frågor eller förhålla sig något 

kritisk alls till det som sägs utan nöjer sig med tron på att politikerna vet vad som är bäst och 

att de fattar de mest korrekta besluten. Denna inställning kan man se som ett slags exempel på 

människan i det senmoderna samhället, som Giddens skriver om, som har en tro på att 

systemet fungerar till det bästa och att man behöver tro på det för att känna trygghet. Artikeln 

låter politikernas argument  

Skapandet av identiteter  
Norrköpings Tidningar avslutar årets behandling av etableringsfrågan med att publicera en 

artikel (NT 13/11-91) om konsumtion. Konsumtionsforskaren Anna Olofsson intervjuas och 

hon påpekar att konsumtion är central i människors identitetsskapande i dagen samhälle och 

att detta är någonting positivt.  

 

”Vi köper för att visa andra vilka vi är, eller kanske vilka vi skulle vilja vara.” Låt inte folk 

säga att vi blir lurade av reklamen. Ibland verkar det som om vi konsumenter inte kan ta 

ansvar för våra egna handlingar” Men har alla då samma ekonomiska möjlighet att välja? 

Ja, det anser Anna Olofsson. En del har mer pengar än andra att köpa för, men alla har 

någon slant. Det kräver lite extra energi också.” 

 

Hon menar att alla människor i princip har samma möjligheter att uttrycka sig genom 

konsumtion.  Det handlar bara om att vara flexibel. Reklam inte är någonting som påverkar 

människor, man har redan en uppfattning eller ideal bild om vad man gillar. Det är med tingen 

som vi konkretiserar vår bild av oss själva. Denna bild av konsumenten idag stämmer väl 

överens med det Bauman kritiserar i den postmoderna samhället. Det är genom konsumtionen 

som vi förverkligar oss själva och alla har samma förutsättning som konsumenter, det handlar 

enbart om att anstränga sig. Alla som inte lyckas med detta är otillräckliga konsumenter som 

samhället inte uppskattar idag då de inte passar in. Denna text är ett starkt bekräftande av 

denna bild och genom att konstruera Anna Olofsson som expert på området konsumtion ger 

den denna syn på människan stor genomslagskraft. 
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Sammanfattning av 1991 
Om vi skall sammanfatta 1991 års offentliga mediesamtal kring externhandelfrågan så kan 

man först se att det en optimistisk bild varit dominerande. I detta samtal har man kunnat se 

flera exempel på hur experter konstruerats, vilka från början varit representanter för 

marknaden och haft kommersiella intressen, som i texterna refererat till den naturliga 

utvecklingen och alla de positiva effekter en etablering kan innebära för en stad som 

Norrköping. De kritiska röster som funnits i samtalet under 1991 har mer eller mindre 

bekräftat etableringen som naturlig, samtidigt som de menat att den kan få negativa 

konsekvenser. Kritiken har dock inte varit tillräckligt konkret eller konsekvent för att få någon 

viktigare roll i den offentliga mediasamtalet under detta år. Diskursivt sett har den kritiska 

konsumtionsdiskursen bekräftat de centrala delarna av den fria marknadsdiskursen i sitt 

försök att konkurrera ut denna. Det som gör det problematiskt är det att en diskurs måste 

utmana en dominerande diskurs för att kunna ta dess position. Detta behöver förstås inte ske 

så att någon upptäcker det, vilket å andra sidan ligger i den diskursiva kampens natur. En 

diskurs som tar sig till en dominerande position gör det p.g.a. att den helt diskret förändrat det 

som uppfattas som det riktiga och naturliga i samhället. 

  

Eftersom etableringen 1991 enbart funnits i teorin, och därmed inte kunnat ha några konkreta 

effekter på handeln i staden, så har det offentliga mediesamtalet mer eller mindre fungerat 

oberoende av hur verkligheten sett ut. Detta har bl.a. lett till att man enbart fokuserat på 

offergrupp ett, de otillräckliga producenterna, medan grupp två, de otillräckliga 

konsumenterna, inte varit aktuella då de är mer sammankopplade med etableringens negativa 

konsekvenser för vanliga människor. Under 1991 fokuseras det offentliga mediesamtalet på 

etableringens förutsättningar och den positiva syn som dominerar bilden behöver inga andra 

typer av bekräftande argument än de som en avreglerad marknad kan ge. Därmed ett fokus på 

de otillräckliga producenterna. Denna positiva syn har även resulterat att den viktigaste 

aktören i etableringsfrågan, kommunen, inte behandlats i det offentliga mediasamtalet. Det är 

kommunen som har beslutat att tillåta en etablering och det är de som beslutat hur handeln bör 

och kommer att se ut i staden. Ändå publiceras enbart en artikel från vardera tidning, som 

båda behandlar ett kommunfullmäktigemöte där de flesta av politikerna lovordar sitt positiva 

beslut till externhandel. 1991 nöjer man sig med det men tre år senare händer saker som 

förändrar bilden. 
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1994-1995 
Etableringen av Eurostop blev aldrig av, men kommunens positiva beslut gjorde att man blev 

tvungna att göra ändringar i externhandelspolicyn. Detta möjliggjorde istället för ICA att 

förverkliga sitt köpcentrum-projekt vid namn ICA Maxi. Denna etablering blev till skillnad 

från Eurostops en realitet och det nya köpkomplexet kunde slå upp sina portar för första 

gången den 21 September 1994. Succén var ett faktum och handelssituationen förändrades i 

Norrköping efter detta. Konsekvenserna av etableringen lät dock inte vänta på sig, flera 

matbutiker gick omkull under hösten och situationen för cityhandeln blev komplicerad.   

 

Förändring och utveckling  
I artikeln (FÖ 2/9-94) framställs Norrköping som en förlorare samtidigt som texten förklarar 

att etableringen av köpcentrum kommer att vinna tillbaka kunderna och därmed göra staden 

till en vinnare igen.  

 

”Årets upplaga av ’Handeln i Sverige’ har kommit ut. Den visar att östgötahandeln har stärkt 

sin ställning. Men att Norrköping har varit lite av en förlorare i dragkampen om kunderna. 

Prognosen för 1994 visar att Norrköpings tapp håller i sig. Men 1995 skall man kunna ta 

tillbaka marknadsandelar.”  

”- Det är stora svängningar i handeln och det är en följd av omfattande förändringar, säger 

Rolf Bengtsson på Östergötlands köpmannaförbund. Norrköpingshandeln har det svårt just 

nu.” 

”Han räknar med att Norrköping skall få en ökad handel 1995 då ett upprustat city och en ny 

externmarknad i Ingelsta har satt sig.”   

 

Här framställs externhandeln och cityhandeln som en gemensam positiv kraft som arbetar 

tillsammans för att stärka Norrköpings handelsposition. Etableringen kommer i en tid av nöd 

och ordnar allting till det bästa. 

 

Det är många spår från marknadsdiskurs och ekonomiseringsdiskurs med argument byggda på 

t.ex. marknadsandelar och ekonomiska prognoser. Det hela framställs som en tävling där 

Norrköping måste göra allting för att vinna. Om det finns en möjlighet att gå från förlorare till 

vinnare så är det en självklarhet att man skall ta denna.  
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I en krönika (FÖ14/1-95) behandlas olika förändringar i staden. Ett av dem är handelns 

utveckling.  

 

”Jag vet inte hur oddsen på Ektorp, men säkert är att om folk vill ha butiken kvar så krävs 

ökat köptrohet.”  

”För en del är det ren katastrof (att åka till stormarknader utan bil). För att det inte skall bli 

så måste t.ex. Björn Blixt (ägaren) lyckas med sina kalkyler för att hålla igång 

Ektorpsbutiken. 

 

Förutom till individernas köptrohet så sätter texten  stort hopp till en köpman som nyetablerar 

i Ektorp. Det gäller för honom att lyckas med sina kalkyler, d.v.s. fungera bättre i samspel 

med marknaden än föregångaren. Återigen är det individerna själva som skall ordna så att 

offergrupp två, otillräckliga konsumenterna, inte råkar illa ut. Kommunen, som tagit beslutet 

att tillåta externhandel, nämns inte över huvud taget i texten.  

 

Konkurrensen mellan diskurserna 
Artikel (FÖ 9/9-94)som består av intervju med handelsanställdas förbundsordförande Kenth 

Pettersson. Han uttalar sig om etableringen av stormarknader: 

 

”Fria affärstider gynnade externa etableringar eftersom de kräver längre öppettider. Folk 

lockades att lära sig att handla på söndagar. Cityhandeln och närhandeln fick betala. I vissa 

städer dog stadskärnorna och närservicen har blivit sämre.” 

 

Här har vi en text som liknar den från 1991 (FÖ 5/10-91) med intervjun med stadsarkitekt 

Måns Hagberg. Där var också  en konsumtions kritisk diskurs tydlig och även där kunde man 

se hur den utmanade en fri marknads diskurs genom ett konstruerande av en expert i form av 

en berörd. Dock hamnar texten i samma läge som den från 1991 och tappar effekten av 

kritiken. 

 

”Utvecklingen fortsätter i riktning mot allt större stormarknader. Stormarknader går 

generellt sett bra. Det gör också små specialbutiker, t.ex. de som säljer märkeskläder och 

delikatesser. Mitt emellan uppstår ett vakuum. ” 
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Här kommer den fria marknadsdiskursen in i texten och det blir viktigt att framställa hur 

utvecklingen ser ut och mot vilken typ av framtid vi har framför oss. Utvecklingen saknar 

agent, det finns ingen som styr den utan den finns där helt naturligt bortom vår kontroll. Som 

sagt tidigare så blir det problematiskt då en konkurrerande diskurs tar in element från den 

dominerande diskursen, och inte får kontrollen över dessa. Det blir då lätt så att den kritiska 

diskursen istället bekräftar den dominerande diskursen position, genom att definiera dess 

grundelement som objektiva fakta. Det blir då mest en bekräftelse av den bild den 

dominerande ideologin producerar.  

 

Vi kan se samma typ av fenomen i en artikel med rubriken ”Då blir Hageby av med två 

dragplåster” ( FÖ 9/9-94). 

 

”Stormarknader ligger i tiden. Och de närmaste veckorna öppnar nya Obs och ICA Maxi i 

Norrköping. Samtidigt är vi lika många invånare som knappast har mer pengar att handla 

för.” 

 

I de två meningarna kan man se hur kampen om sanningen förs av en kritiska diskursen och 

denna förhåller sig till den dominerande ideologin. Texten förhåller sig till 

marknadsdiskursens ideologiskt grundade tolkning av verkligheten som om de vore objektiva 

fakta. Som någonting som händer utan möjlighet för människor att göra någonting åt, även 

om man skulle vilja. Det är en kritisk diskurs i underläge i texten, som är tvungen att 

konkurrera med en marknadsdiskurs på den senares vilkor.  

 

Det finns även undantag till detta och det kan man se i artikeln ”Nya köptempel ge ringa nya 

jobb” (FÖ 16/11-94) som består av en intervju med Carina Sandberg, representant för de 

Handelsanställda. Hon menar att nyetableringarna inte skapar några nya jobb utan enbart 

flyttar runt människor. Detta leder till en stenhård konkurrens som förändrar handeln, med 

längre öppettider som främsta exempel.  

 

”Problem uppstår för dem som är ensamstående med barn när öppettiderna hela tiden blir 

längre. – Det blir ibland omöjligt för dem att klara barntillsynen och för Handels tycker vi att 

det är mycket besvärligt. Handelsanställda har dåligt betalt och många jobbar deltid och är 

beroende av OB-tillägg för att klara sin försörjning. Men öppethållandekonkurrensen medför 

även att det för en grupp människor är så gott som omöjligt att ta ett handelsjobb.” 
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Detta är en kritik som riktar in sig helt på köpcentrumens bortrationalisering av arbeten, och 

Sandberg konstrueras till den expert som får bekräfta kritikens validitet. Hon får t.o.m. 

representera kritiken då det är hon som lägger fram den i texten. Texten ligger bakom hennes 

expertuttalanden och därmed finns ingen konkurrenssituation mellan olika diskurser på 

samma sätt som i texterna innan.  

 
Intertextualitet 
Här kommer en tidningssida som väl sammanfattar hur samspelet mellan olika texter, som 

behandlat etableringen, har sett ut under tiden för studien. Den består av ett uppslag med tre 

texter, vilka är väldigt olika i karaktär men som ändå kompletterar varandra. Den första texten 

(NT 29/11-94), med rubriken ”Vem vinner kampen om kunderna?”, kan ses som tidningens 

ståndpunkt, där kampen om priserna behandlas ingående. Detta är en text som talar direkt till 

den prismedvetne konsumenten. 

 

”De slåss om dig. Nu rasar kampen om kunderna för fullt mellan stormarknader, 

lågprisbutiker och vanliga livsmedelsaffärer och bedömningen är att priskriget kommer att 

fortsätta hela nästa år. Det är vi kunder som har makten. Det är vi kunder som bestämmer 

vilka affärer vi ska ha. Är det priset, närheten till affären, den manuella ostdisken eller 

sortimentet?” ”Det är inte bara priset på maten som  påverkar matkontot. Bensinkostnader 

för att åka iväg och handla och hur du kan utnyttja tid som du eventuellt sparar på att inte 

göra det kan också betyda mycket.” 

 

Här visar texten att det pågår en kamp om kunderna, vilka i sin tur har den totala makten över 

vilken framtid de vill ha. Affärerna slåss för vår skull konsumenternas skull. Texten försöker 

skapa en identitet hos läsaren som en maktfull agent, med förmåga att utforma samhällets 

utseende med sitt konsumerande. Visserligen deklareras det i ingressen att det handlar om ett 

val mellan flera alternativ, som t.ex. närhet, men efter detta handlar texten uteslutande om hur 

man skall tjäna pengar. Närheten blir i texten ett sätt att tjäna pengar på bensin och sparad tid, 

inte någonting annat. Marknadsdiskursen är därmed tydlig i texten, då den ekonomiska 

aspekten framställs som det främsta argumentet för konsumenterna och allting annat som 

underställt detta. Detta ställningstagande underkänner cityhandelns konkurrensförmåga. 

Närheten ger visserligen en viss förtjänst, men ingenting i relation till vad man kan spara 

genom att handla på stormarknaderna.  
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”Den här gången har NT:s prispatrull besökt några giganter (om de nya köpcentrumen)..” 

 

Giganter som slåss om oss förstärker bara bilden av hur handeln ser ut idag eller snarare hur 

texten vill att vi skall uppfatta den. I längden är det giganten som kommer att vinna, speciellt 

om de är många och konkurrerar med varandra. Användandet av denna metafor gör att de 

andra mindre butikerna inte ens räknas som en konkurrenter, det är underförstått att de inte 

klarar av att konkurrera med giganterna. 

 

Efter detta kommer en artikel (NT 29/11-94) som utgår ifrån en intervju med två forskare som 

är kritiska till kommunernas agerande i frågan om etablering av köpcentrum utanför landets 

städer. 

 

”Hur mycket kostar det att storhandla på de stora externa köpcentrumen? Frågan kan inte 

besvaras helt med en prisjämförelse. Två forskare i Göteborg [från Chalmers tekniska 

högskola] pekar på andra kostnader, som vi egentligen borde väga in i totalsumman. (läs: 

miljöaspekten)” 

 

Här börjar texten direkt med att etablera prisfrågan som utgångspunkt för artikeln. Kan man 

räkna ut vad man tjänar på stormarknaderna och finns det andra typer av kostnader. 

Miljöaspekten blir här en del av ett kalkylerande med ekonomiska termer som 

behandlingsform. Dessutom läggs miljöaspekten fram med ett tvekande modaltecken, en 

hedge91, genom att det står ”egentligen” framför påstående om att man även borde väga in 

miljön i totalsumman. Miljön blir till någonting som man kan tänka på men inte 

nödvändigtvis måste anpassa sig efter.  

 

”Håkan Forsberg tycker att den här utvecklingen strider helt mot de uttalade politiska mål 

som finns om minskad biltrafik och minskade utsläpp av koldioxid och kolväte.” 

”Överhuvudtaget är de politiska beslutsunderlagen i de här frågorna torftiga, konstaterar 

Håkan Forsberg. Miljöhänsynen finns inte med i någon av de kommuner forskarna studerat. 

Inte heller något resonemang om vad som händer med stadskärnan i övrigt, som de flesta 

politiker trots allt har en ambition att hålla levande. De argument politikerna lutar sig mot är 

istället ökat sysselsättning och ökade skatteintäkter.” 

                                                           
91 a.a Fairclough (1993)  s. 4 
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Detta är en hård och grundläggande kritik av kommunens beslut att tillåta etablering av 

externhandel. Den framförs dessutom att två forskare [vad de forskar i för ämne framgår dock 

inte som är en yrkesgrupp som är vanlig i expertsammanhang. De menar att kommunen 

ignorerat miljöaspekten och de konsekvenser en etablering kan få för stadskärnan och istället 

fokuserat på tillväxtaspekten, d.v.s. arbeten och ökad inkomst till kommunen. Kritiken slår 

även hål på dessa argument då den påstår att dessa är felaktiga. De menar att det mest handlat 

om prestige för kommunen och att det varit lätt att från handelns håll att utnyttja det sin 

fördel.  

 

”Han målar upp en bild av politiker som varit i händerna på handels folk då de, betydligt 

bättre förberedda, presenterat sina planer.” 

 

Här använder dock texten en språk som signalerar en distansering från den kritik som den 

behandlar. ”Han målar upp en bild” är en metafor som tyder på en skeptisk inställning där 

det intervjupersonen påstår framställs som för mycket och för osannolikt. Hans budskap läggs 

fram på ett sätt som påminner om konspirationsteori, där han använder för stora penslar i sitt 

målande. Här visar texten på att det kanske finns intressanta aspekter av forskarnas kritik men 

att de är för extrema. Texten ställer sig därmed tvekande till deras expertutlåtanden vilken 

hotar deras trovärdighet och genomslagskraft. Det börjar mer framstå som att dessa två 

forskare konstruerats som experter i texten för att man vill lyfta fram ett kritiskt alibi, som 

man sedan på ett mer eller mindre osynligt sätt plockar sönder trovärdigheten för.     

 

Sist kommer en text (NT 29/11-94) som består av en intervju med moderate kommunalrådet 

Stefan Hagfelt, som var med att besluta om tillstånd för externhandelsetableringen i 

Norrköping. I ingressen menar texten att dess syfte är att konfrontera beslutsfattaren med de 

resultat forskarna i Göteborg kommit fram till. Denna text refererar tillbaka till vad som 

skrevs i artikeln om forskarna, men väljer en helt annan väg i tolkningen av vad som stod i 

denna. Texten lägger fram som ett fakta att politiker haft skatteökning och fler arbetstillfällen 

som argument för etableringar av köpcentrum utanför städerna.  

 

”Sysselsättning och skatteökningar. Det har varit det som politikerna haft för ögonen när de 

beslutar om stora köpcentrum utanför städerna.”  

 

 48



 

Texten använder sig av det forskarna sade i texten innan, men tar bort den kritik som fanns 

vänder på det genom att lägga fram detta som fakta. Forskarna menade att dessa två argument 

var någonting som politiker fokuserade på för att komma bort från negativa aspekter som 

miljö och hotade stadskärnor, nu används detta som ett sätt att visa på att politiker enbart haft 

detta i tanke för att det innebar det bästa för kommunen. Man vrider på det helt och håller och 

förvandlar en kritik till underlag för en viss typ av politik.  

 

”- Miljön får aldrig ersättas. Står en etablering i konflikt med miljön måste man tänka två 

gånger – och sedan säga nej, säger han. Han anser inte att etableringen av ICA-Maxi, Matex 

och Obs stormarknad Ingelsta är ett hot mot miljön. De ligger tillräckligt nära staden för att 

det inte ska bli några långa resvägar.”  

 

Hagfeldt får sedan säga att man tänkt på miljön då man tog beslutet om etableringstillstånd, 

han menar att denna inte får några negativa konsekvenser för miljön. Han menar också att 

Norrköping har en strategi för stadskärnan, det stora lyftet. Vad detta är nämns inte alls utan 

det är enbart faktumet att man ordnat gratis P-platser som artikel tar upp som exempel på 

Hagfeldts påstående. Detta räcker för att Hagfeltds ord skall bli bekräftade som riktiga i 

texten. Han används som en politisk expert och eftersom texten inte konfronterar honom med 

någonting av den kritik som lades fram i texten innan så bekräftas allting Hagfeldt säger rakt 

av. Han kan nämligen i denna position helt säga emot den forskningsrapport, som texten 

innan behandlade, utan några som helst underlag får sina påståenden och ändå framstå som 

trovärdig.  
 
Reflexivitet, tillit & expertsystem 
I en NT-artikel (NT 28/11-94) behandlas den nya handelssituation, där ICA konkurrerar med 

sig själv genom stormarknaden ICA-Maxis etablering och konkurrerande med mindra ICA-

butiker i staden.  

 

”Kommunen har fört en envis kamp mot utvecklingen gav upp och lagom till jul upplever 

Norrköping sitt värsta handelskrig någonsin.” 

 

Intervjuer med butiksägare för mindre ICA-butiker i Norrköping. De får berätta om den svåra 

situationen och sin positiva inställning till etableringen.  
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”Trots att så stora satsningar indirekt drabbar mindre affärer, är ändå de flesta ICA-

handlarna överens om att satsningen på Maxi var nödvändig. – Alternativet hade varit att ett 

annat företag hade öppnat stormarknad här, säger Conny Hennermark” 

”- Utvecklingen innebär en otroligt stor utmaning för alla affärer, säger Anders Holm” 

”Maxi är en nödvändig utveckling, men det är klart att vi övriga får vara med och betala. Det 

är en naturlig del av konkurrensen.” ”De flesta handlare förstår att man inte kunnat undvika 

den här situationen.” ”Prismässigt kan inte ICA Gården inte slåss med Maxi, 

konkurrensmedlen är istället goda kundrelationer, hög kvalitet på färskvaror och personlig 

service. - På 10-15 års sikt är jag övertygad om att kunderna återgår till de näraffärer som 

idag drabbas av konkurrensen, säger Anders Holm.” 

 

Vi kan här se att man fortsätter att konstruera de otillräckliga producenterna som grupp och 

använda dem på samma sätt som Fyndköps VD användes i (NT 5/11-91). Det finns inget 

ifrågasättande i texten utan man signalerar istället att det är naturligt att visa tilltro till 

köpmännens uttalanden, då de tillhör den grupp som är direkt drabbad av etableringen.  

 

Skapandet av identiteter 
Artikel (FÖ 1/9-94) om stadsdelen Skarphagens nya centrum, efter ombyggnad och 

uppfräschning. Artikeln vill visa på att närcentrumen fungerar och att människor är nöjda med 

att ha dem. Det är dock enbart pensionärer som får uttala sig i texten. 

 

”Fint har det blivit, tycker Maiken och Martin Kreese som bott i Skarphagen sedan 1961.” 

”Jättetrevligt. Ett lyft, säger Maiken om ombyggnaden av centrum”. ”En av hyresgästerna är 

anrika Jalkners finbageri som flyttat hit och säljer kaffebröd och limpor som bakats på 

Lindövägen. En liten serveringsdel med två vita bord och stolar med skära dynor finns 

också.” 

 

Denna text blir ett första steg i en etablering i det offentliga mediesamtalet av pensionärer som 

representanter för närcentrumen i Norrköping. Texten riktar sig först och främst till 

pensionärer och har ingen ambition att få någon annan att identifiera sig med innehållet i 

texten. Detta gör att man konstruerar närcentrumens framtid som ensak för just pensionärer. 

Märk väl att detta enbart är början på ett konstruerande av en offergrupp och att det är därför 
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jag kan dra den här typen av slutsatser utifrån denna text. Det kommer klarare exempel på 

denna diskursiva strategi senare under året.  

 

Dock ser man inga spår av ekonomiska frågor i denna artikel utan allting är fokuserat på 

närcentrumets positiva egenskaper, som personlig service och närhet. Närcentrumet ställs inte 

i relation till köpcentrumen, varken med för- eller nackdelar, utan behandlas som om det inte 

fanns någon nyetablerad externhandel.   

 

I en artikel (FÖ 18/11-94) om nedläggningshotade livsmedelsbutiken i Kimstad utanför 

Norrköping står det att läsa:  

 

”Det handlar om köptrohet mot bygdens butik. Men det handlar också om nyetablerade 

stormarknader och Kimstadbornas pendlande till jobbet i Norrköping. De väljer att handla 

på hemvägen. Och de väljer att handla i butiker som kan hålla lägre priser och ett större 

sortiment. De stora förlorarna blir gamla, handikappade och de som inte har bil.”    

 

Detta är en vädjan till människors trohetskänsla för lokalbutiken, vilket skall leda till att de 

väljer bort billigare priser och större utbud. Man skall känna för förlorarna och tänka om i sitt 

handlande utan att direkt tjäna någonting konkret på saken. Sympatikänslor för offren blir den 

enda anledningen. Textens identitetsskapande fungerar då på samma sätt som de som 

fokuserar på pensionärernas situation, nämligen att identiteter skapas i motsats till de utsatta 

grupperna, precis som Bauman skriver. I de identiteter som skapas finns då inget intresse för 

närcentrumsfrågan, då den inte är kopplad till den egna identiteten. Här konkretiseras 

offergrupp två, de otillräckliga konsumenterna, på ett mer direkt sätt än i artikeln innan. Det 

är dessa offer som resten av samhället måste hjälpa för att de skall kunna fortsätta att handla 

nära. Alla andra fortsätter att handla på det, enligt textens indirekta definition, naturliga sättet, 

nämligen på köpcentrumen och stormarknaderna.   

 

I slutet av texten ställs frågan om de negativa konsekvenserna för Kimstad och många andra 

platser till kommunalrådet Jan-Olov Johnson (s) som svarar: 

 

- Jag tror att vi kommer att få se fler sådana här exempel. Ska butiker kunna leva kvar så 

måste de boende ställa upp för sin egen butik. Annars går det inte. De är de som bor i 

Kimstad som nu har ett stort ansvar om butiken skall kunna bli kvar.”  
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Här lägger Johnson ansvaret på individerna och trots att han nämner att detta är ett väntat 

resultat så behöver han inte förklara hur ett sådant beslut kunde tas från första börja. Återigen 

kan vi se ett exempel på hur en politiker konstrueras som politisk expert i texten istället för att 

representera sig själv och sitt yrke. Detta sker genom textens okritiska användning av hans 

uttalanden och behandlingen av dessa som just expertutlåtanden. Johnson är dock en del av 

det han talar om och borde representera sig och själv. Nu kan han hänvisa till den naturliga 

utvecklingen säga att individerna själva måste lösa problemet, detta utan att konfronteras med 

några motfrågor alls. 

 

Artikeln (FÖ 14/9-94) har rubriken ”Vi är den enda riktiga stormarknaden i stan”. Texten, 

som bygger på en intervju med chefen för stormarknaden OBS!, bekräftar i stort innehållet i 

sin titel.  

 

”Det finns ingen tvekan om att vi kommer klara oss mycket bra i konkurrensen. Effektivitet, 

lågpris genom rationell hantering och låga personalkostnader, mycket pallförsäljning, och en 

inriktning med specialförsäljning som passar den typiska OBS!-kunden – en människa med 

familj och aktiv fritid, som snickrar och påtar i trädgården och som inte vill ägna allt för 

mycket tid åt att handla, utan som vill handla allting på ett ställe – är OBS! koncept.  

 

Här blir det nästan frågan om reklamplats för OBS!. VD:n Gryth får tala direkt till läsaren. 

Texten fungerar därmed som ett sätt att skapa en OBS!-identitet hos de läsare som känner 

igen sig i definitionen eller som vill känna igen sig. Hela artikeln fungerar som ett säljande av 

ett koncept. Visserligen är det OBS! chef som uttalar sig i reklamtermer, vilket han gör som 

en naturlig del av sitt arbete, men det han säger bekräftas och förstärks av texten genom den 

stora utrymme han får för sina kommentarer. Reklamdiskursen är tydlig i texten och den talar 

direkt till en konsumtionsidentitet hos läsaren.  

 

Även om texten har vissa spår av kritisk diskurs så får marknadsdiskursen stor plats i 

intervjureferaten. Denna diskurs får övertaget då ingen motsvarande motvikt finns från den 

kritiska diskursen. Gryth för berätta om alla fördelar med en rationell affärsverksamhet och 

koppla denna till läsaren genom identifiering med OBS! koncept. Han fortsätter med: 

 

”Det är tidsandan vi lever i. Vi vill ha låga priser. Man måste vara kostnadseffektiv för att ha 

låga priser och då blir det de här etableringarna.  
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Detta kommenteras inte, varken av skribenten eller någon privatperson. Detta får istället stå 

som ett obestritt faktum. Det Gryth säger skulle, om det kompletterades på ett annat sätt, 

kunna tolkas som en uppgivenhet till en utveckling som inte går att göra någonting åt. Om 

texten visat på alternativ, genom att lyfta fram några andra röster, så skulle det Gryth säger 

kunna användas i ett konsumtionskritisk syfte. Nu framtår Gryth som positiv till en orubblig 

utveckling som alla kommer att få nytta och glädje av. 

 

En vecka senare publiceras en artikel (FÖ21/9-94) som är uppbyggd på exakt samma sätt. 

Den har titeln ”Att handla är ett nöje” och bygger på en intervju med konkurrenten ICA 

Maxi. Han får uttala sig på samma sätt: 

 

”Nutidsmänniskan lägger ned stor tid på handel. Det är också något av ett fritidsnöje. Därför 

tror jag på Maxiidén.”  Han fortsätter lite senare med: ”Den moderna människan kräver att 

det ska gå snabbt och effektivt. Därför finns det ingen manuell betjäning. Kundvanorna är 

enkelhet och kunderna är mycket kunniga och prismedvetna och planerar sina inköp. Jag 

kommer att få många kunder som handlar ganska mycket på en gång. Men inte så ofta. Peter 

Larsson vänder sig till den breda kundkretsen…” 

 

Dessa två artiklar förstärker läsarens identitet som konsument och poängterar hur en modern, 

medveten och effektiv människa resonerar i sitt val av matbutik, nämligen att handla på 

köpcentrum. Här har vi tydliga exempel på hur man medietexter är med i skapandet av den 

typ av konsumtionsidentitet Bauman skriver om och som Habermas ser att det offentliga 

samtalet fokuserat på istället för en samhällsengagerad identitet. 

 

En annan artikel (FÖ12/1-95) som bygger sitt innehåll på en bilden av den moderna 

samhällsmedborgaren som aktiv konsument är den med rubriken ” Vi vill ha svenskt kött”.  

 

”Konsumenten är rädd för rester av antibiotika i köttet och mest rädd om köttet är 

importerat. Konsumenten vill också att djuren ska ha blivit väl behandlade.”   

”Konsumenterna är inte lättlurade. Skeptikerna blir allt fler också bland de starkt 

miljöengagerade. Det rör sig om att man misstror att de miljömärkta varorna håller vad de 

lovar. Men samtidigt blir pressen från konsumenterna allt större på företagen, som anpassar 

produkterna för att nå framgång bland kunderna.” 
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Det är egenskap av konsumenter som vi har blivit miljömedvetna. Konsumenterna löser själva 

miljöproblemen genom ett aktivt konsumerande och behöver därför ingen hjälp från statligt 

eller kommunalt håll. Texten förklarar ingående hur en modern konsument fungerar och 

vilken makt denne har med sitt fria val. Den fria viljan och dess möjligheter genom 

konsumtionen är centralt i Baumans kritik av dagens samhälle. Denna text talar på liknande 

sätt som de innan till människors aktiva konsumtionsidentitet. 

 

Sammanfattning av 1994-1995. 
Ännu har det inte hänt så mycket i Norrköping, då Ica Maxi just etablerats. Men nu får man 

ändå plötsligt en verklighet att förhålla sig till. Nedläggning av affärerna är konkreta hot som 

visar baksidan av etableringen. Detta leder till en situation där det blir viktigt att visa på att 

det inte handlar om ett hot mot oss utan om negativa konsekvenser för pensionärerna , de 

otillräckliga konsumenterna. Denna grupp etableras under 1994-1995 men används mer på 

riktigt under 2001. Här fungerar det i förebyggande syfte, innan affärerna inne i staden börjar 

lägga ned, och som ett sätt få människor att sluta upp kring det nya som håller på att ske. Man 

märker ändå att det blivit viktigt att alla är med på den nya utvecklingen. Ett annat exempel på 

detta är förstärkningen av konsumtionsidentiteten genom att konstruera experter från 

marknaden som får tala direkt till läsarna och visa på vad en modern konsument är.  

 

Här har vi även kunnat se ett tydligt exempel på ett offentligt mediesamtal som simulerat en 

process där flera olika synsätt behandlats. Genom att använda sig av konsumtionsforskare 

som kritiska alibin, lyckas texterna tillsammans bygga upp en bild av beslutsfattare som 

korrekta och etableringen som en naturlig utveckling för staden. Detta gör de med samhällets 

invånare som passiva åskådare eller konsumenter vilka förväntas köpa rakt av att det varit en 

diskussion i dagens tidning om handelsfrågan och att denna förts på många olika nivåer och 

med många olika röster hörda. Detta gör antagligen många och simulationen av ett offentligt 

samtal blir ett faktum. 

 

Det har varit fokus på individen och hoppet till att alla i samhället skall ta sitt individuella 

ansvar. Detta perspektiv bygger alltså på alla enskilda individers vilja att hjälpa offren, de 

otillräckliga konsumenterna, vilket man kan se vissa problem med. Troligheten att människor 

förändrar sitt konsumtionsmönster p.g.a. detta känns avlägset. Dels känner människor att 

deras konsumtionsidentitet är mer sammankopplad med köpcentrumen, då det är detta de lär 
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sig i bl.a. det offentliga mediesamtalet, men framför allt råder inte något överdrivet solidariskt 

klimat idag. Inte om man får tro Bauman i alla fall. Alla är ju fokuserad på sitt eget öde och 

sin egen njutning. Det visar ”verkligheten” bevis på. Dock kan tidningen visa på ett 

ansvarstagande för de utsatta och en kritik av utvecklingen. Sen om den inte leder någonvart 

förblir okommenterat.  

 

2001 
När det har blivit år 2001 har det hänt saker i Norrköping sen sist. Efter ICA Maxis etablering 

och de negativa konsekvenser det fick för handeln inne i staden tog kommunen ett beslut om 

att inte tillåta någon mer utvidgning av externhandeln. Detta höll i sig fram till hösten 2001 då 

man plötsligt åter vände i frågan. Nu hade man från kommunalt håll kommit fram till att 

handeln inne i city ökad och att det därmed var naturligt att ge tillstånd till ökad externhandel. 

Man gav etableringstillstånd till en större kedja med riktiga köpcentrum och en mindre kedja 

med mindre butiker inriktade på egenproducerade lågprisvaror. Den större kedjan planerade 

att etablera sig under sommaren 2002, men fick senare skjuta upp planerna ett år p.g.a. interna 

omständigheter.   

 

Förändring och utveckling 
En artikel (NT-14/11-01)som behandlar nedläggningarna av närcentrumen i Norrköping är 

den med rubriken ”De sista entusiasterna i ett öde Ektorps Centrum”. Den utgår ifrån ett öde 

Ektorp Centrum där det enbart finns kvar en kiosk, en kvarterspub och en frisör. Intervjuer 

med de tre representanter för dessa. 

 

”Ett stort livsmedelsföretag kan vara påväg att flytta till centrumet. Förhandlingarna med 

fastighetsägaren Malmstaden bör vara klara inom ett par månader.” ”Han [pubägaren Josef 

Josefsson] tycker att det är tråkigt att centrumet ser tomt ut, men han misströstar inte utan 

tror att fastighetsskötaren kommer att göra någonting åt det. – Malmstaden tjänar inte på att 

det är tomt här, säger han. Han tycker att Ektorpsborna är för negativa. – De säger att det 

inte händer något. Men man måste försöka tänka positivt också. Man måste försöka göra 

någonting.” ”Det jobbiga är ovissheten. Det är besked man vill ha helt enkelt. Det behövs 

något som gör centrumet levande igen, säger hon [frisören Agneta Holmquist].” 
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Man går och väntar på att någonting skall hända, att någon skall skapa förändring som lyfter 

upp centrumet igen. Texten framställer det som att de enda som kan göra detta är ett stort 

livsmedelföretag och hyresvärden Malmstaden. Anledningen till att det ser ut som det gör 

idag lämnas ute helt.  I texten så är nyetablering av ett livsmedelsföretag eller ett agerande 

från hyresvärden och en positiv inställning nyckeln till en förändring i Ektorp Centrum. Man 

söker inte efter någon lösning eller grund för problemet i en problematisering av handeln på 

en större nivå utan behandlar situationen byggd på en kortsiktigare och mer direkt nivå. 

Alternativet till att vänta är att ta egna initiativ, att lösa situationen på egen hand. 

 

Konkurrensen mellan diskurserna 
En enda ledarartikel (NT 20/11-01) inom perioden för studien behandlar 

köpcentrumsetableringen. Den menar att kommunen saknar en strategi för hur handeln skall 

utformas i Norrköping.  

 

”ICA Maxi har inte fått bygga ut i den omfattning man önskar och en annan fastighetsägare 

har, utan framgång, försökt få tillstånd att exploatera sin mark för sällanköpshandel. 

Däremot får Ax Food möjlighet till en jättesatsning – detta är inte lätt att förstå!” ”Detta 

kanske är en riktig satsning, men det väcker en hel del frågor om hur kommunens långsiktiga 

planering ser ut och om det verkligen finns en sådan.” 

 

Här finns en kritik mot kommunens beslut att tillåta vidare etablering av externhandel utanför 

Norrköping. Det är dock en kritik som kommer ifrån andrå hållet än den konsumtionskritiska. 

Här grundas den i en besvikelse och oförstående för att kommunen enbart givit tillstånd till en 

aktör, Ax Food, och inte till fler. Ska de få tillåtelse så bör alla få det bygger resonemanget. 

Det är en kritik som delar en skeptisk inställning till kommunens linje i frågan, det handlar 

bara om att den kommer ifrån det motsatta hållet. Denna text genomsyras starkt av en fri 

marknadsdiskurs, där det naturliga är att reagera på det orättvisa i att inte ge alla tillstånd att 

etablera köpcentrum. 

 

Denna ledarartikel följs sedan upp med en helsida bestående av två artiklar om den nya 

etableringen. Fokus ligger även här på det orättvisa avtalet. 
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Den första artikeln (NT 23/11-01) bygger på en intervju med VD:n för det företag som fått 

tillstånd att etablera på Ingelstaområdet.  

 

”- Det blir en ökad konkurrens. Men det kommer att gynna Norrköpingsborna (Säger AxFast 

AB:s VD Christer Sterner).” 

 

I texten finns inget problematiserande av det Sterner påstår utan bekräftas därmed av 

skribenten. Etableringen sker som någonting naturligt. Faktumet att endast AxFast AB fått 

tillstånd är det enda som är onaturligt.  

 

Bilden som förmedlar i artikeln ovan understryks av denna artikel (NT 23/11-01) som bygger 

på en intervju med ICA Maxi-chefen Lennart Johansson. Han säger.  

 

”- Det är bara positivt att det kommer fler företag och att det blir konkurrens. Men det måste 

ske på lika vilkor.”  

 

Dessa två meningar sammanfattar artikeln väl. Det handlar om en framställning av 

utvecklingen av köpcentrum som positivt och etableringshinder som negativt (även att enbart 

ta bort hinder för en part är även detta dåligt då alla bör få dela denna behandling). 

 

Reflexivitet, tillit & expertsystem 
Artikeln (NT 27/11-01) med titeln ”Ny stor mataffär vid Lindövägen?” bygger på en intervju 

med kommunalrådet Eva Andersson och stadsbyggnadsdirektör Hans Revenhorn och handlar 

om den planerade etableringen av mataffär i regi av den tyska lågpriskedjan Lidl. 

 

”Finns det verkligen utrymme i Norrköping för nya etableringar? (NT) – Ja, med den 

utveckling som har varit, säger Eva Andersson” ”Hans Revenhorn är stadsbyggnadsdirektör 

och han pratar om den positiva utveckling som innerstadshandeln haft under senaste åren, 

även om det är indikationer och inte statistik han lutar sig mot.” ”Det gäller att ha en balans 

mellan innerstadshandeln och den externa handeln, säger Eva Andersson.” ”Men det som 

händer är ju att livsmedelsbutiker i bostadsområden läggs ner.(NT) – Det är det 

utvecklingsprogrammen ska råda bot på. Det gäller att skapa trevliga miljöer, locka dit 
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handel, se till att kollektivtrafiken fungerar och parkeringsplatserna räcker till.” ”Det är en 

livskvalité för äldre att kunna gå till sin affär och handla sina matvaror.” 

 

Båda bekräftar att det finns utrymme för utvecklad externhandel i Norrköping, men ingen av 

dem har dock några tyngre belägg för detta. Andersson nämner ingenting och Revenhorn 

hänvisar till indikationer. Sen pratar Andersson om en balans mellan extern- och 

innestadshandel. När hon konfronteras med faktum att innerstadsbutikerna gått mycket sämre 

sedan etableringen och att många affärer tvingats lägga ned, då hänvisar hon till ett 

utvecklingsprogram som i stort består av att skapa trevlig miljöer och bra 

parkeringsmöjligheter. Detta är egentligen inga argument för att man försöker hålla en balans 

mellan de olika delarna, men i texten får Anderson genomslag för sina påståenden. Hon 

politiker och kan behålla trovärdigheten trots att hon inte ger några konkreta svar. Hon 

konstrueras som en politisk expert och behöver inte ge någon ingående beskrivning av hur det 

skall gå till. Texten bygger på att läsarnas vilja att kunna lita på att hon menar vad hon säger 

och att den utveckling hon argumenterar för är den bästa för oss. Därför kan hon behålla sin 

trovärdighet som expert utan att behöva specificera sina svar till en verklighetsförankrad nivå.  

Sen har vi åter ett exempel på hur man preciserar problematiken till att bli en 

pensionärsangelägenhet. Att handla nära blir i texten enbart en livskvalitet för äldre, då de får 

möjligheten att göra det själva. Just livskvalitet genom närhandel blir extra viktigt att 

sammankoppla med offergruppen, då en modern samhällsinvånare och konsument får sin 

livskvalitet genom just konsumtion och snabba men intensiva upplevelser.  

 

Skapandet av identiteter 
Som komplement till de två ovan nämnda texterna om den nya etableringen (NT 23/11-01) 

finns en artikel i krönikeform som fungerar som en bakgrund till ämnet.  

 

”Vi vill ha så låga priser som möjligt och samtidigt vill vi ha en skapligt välsorterad butik i 

området där vi bor, gärna med manuell disk också. Det går inte riktigt ihop” ”Konkurrensen 

har sänkt priserna. Samtidigt är det konkurrensen som gör att områdesbutiker får det svårt” 

”För den som har lätt att röra sig och dessutom har bil kan pris och sortiment vara viktigare 

än närhet. För den som är gammal, sjuk och saknar bil är det en helt annan sak.” 
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Först konstateras det att låga priser och butik nära inte går ihop. Detta förklaras med att 

konkurrensen skapar billiga priser, men också slår ut närbutikerna. Sen klargörs det att pris 

och sortiment är viktigare än närhet för de flesta människor, mer exakt för de som inte är 

gamla, rörelsehindrade eller saknar bil. Då har man skapat en identitet för alla de läsare som 

passar in i den första kategorin, eller vill passa in, som köpcentrumens naturliga förespråkare. 

Köpcentrumen finns för deras skull och närcentrumen finns för de svaga i samhället. Här 

sätter skribenten normen för en konsument och poängterar kopplingen mellan offergrupp två, 

de otillräckliga konsumenterna, och närcentrumens framtid. Nu har detta snart blivit ett 

mantra som alla förhåller sig till som ett faktum. Detta är förstås ett resultat av den diskursiva 

kampen där någonting har blivit så pass etablerat att det upplevs som det normala. I det här 

fallet är det den fria markandens diskurs som har lyckats normalisera denna koppling så pass 

mycket att den i många olika sammanhang oproblematiskt refereras till som det normala.  

 

Sammanfattning av 2001 
Här kan man se att man fokuserar på faktumet att en etablering inte enbart innebär positiva 

saker men att det i längden är oundvikligt att det sker en sådan. Man samlar ihop sig som efter 

en katastrof och fokuserar starkt på att det verkligen är bra. Det har gått så pass lång tid nu 

och man har lovordat denna utveckling att det inte finns någon återvändo. Istället för att 

erkänna sina misstag så fortsätter man på samma spår, fast nu ännu mer beslutsamt.  

 

När människor inser att farliga saker håller på att ske, i det här fallet att affärer läggs ned och 

närområden tappar i livskraft, så hotas deras skyddshinna, om man skall låna Giddens 

begrepp. I detta skede är det viktigt att antingen förändra den fysiska verkligheten eller 

förändra tolkning av verkligheten. År 2001 är man i det offentliga mediesamtalet kring 

etableringen av köpcentrum väldigt fokuserade på det senare alternativet.   

 

Det man gör som sagt är att fortsätta på samma spår. T.ex. fullföljer man sitt fokus på 

offergrupp två, de otillräckliga konsumenterna, och lyckats med att etablera kopplingen 

mellan denna och närhandeln väl.  

 

Detta gäller även fokus på att individen skall lösa situationen genom sitt enskilda konstruktiva 

handlande. Tron på individen är som sagt tidigare central i konsumtionsideologin och det som 

definierar den fria marknaden, vilket man ser tydligt på  i olika texter. Att poängtera vikten 
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vid att handla på egen hand och styra sitt eget liv, framstår som viktigt i det offentliga 

mediesamtalet under 2001. 

 

Ett helt nytt spår som man satsar på är responsen på kommunens klartecken för vidare 

etablering av externhandel utanför Norrköping. Här visar man klart att det handlar om en 

fortsatt linje framåt genom att publicera flera artiklar där man vänder på det hela genom att 

poängtera det orättvisa i att inte alla får nyetablera. Detta är förstås en alldeles speciell 

utveckling som antagligen säger mycket om det komplicerade läge den offentliga 

mediesamtalet befann sig i hösten 2001. Den diskursiva kampen bakom kulisserna var hård 

och resultatet blev därefter. År 2001 publiceras de mest etablerings- och marknadsvänliga 

artiklarna under alla tre perioderna. Som om man just samlat ihop sig för en sista stor 

ansträngning. Detta sammanfattas i så fall väl av artikeln som bygger på en intervju med 

politikern. Hon konfronteras med olika typer av frågor om etableringen och den bild av henne 

som publiceras genomsyras av kontroll och genomtänkta planer för framtiden. Detta trots att 

politikern inte givit ett enda konkret svar på frågorna. Skribenten bekräftar nämligen hennes 

trovärdighet ändå genom att hålla med henne och nöja sig med svaren. Han förlitar sig som i 

så mång andra texter, på att människors har en vilja att tro på att samhället sköts på ett bra sätt 

och en ovilja att acceptera grundläggande problem i det man tror på. 
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Slutdiskussion 
En viktig fråga som växer fram efter att ha gått genom det empiriska materialet är hur en 

sådan total förändring av strukturerna för matvaruhandel kunnat ske under en så pass kort 

period utan att det funnits någon större debatt kring detta i det offentliga mediesamtalet i 

Norrköping. Hur kommer det sig att denna utveckling blev så normaliserad och bekräftad utan 

att någon märkvärd kritik framfördes?  

 

Om vi nu återgår till frågeställningarna så var målet med uppsatsen att få svar på hur har man 

i det offentliga mediesamtalet i Norrköping behandlat den moderna konsumtions-   

problematiken. De mer specificerade frågeställningarna var: 

Hur ser den diskursiva kampen ut i detta offentliga mediesamtal,  hur arbetar diskurserna för 

att uppnå/behålla en dominerande position och hur förhåller sig med mediala diskurserna i 

lokalpressen till de icke-diskursiva samhällsprocesserna i stort?  

 

Det man först kan konstatera utifrån den empiriska analysen är att det offentliga 

mediesamtalet i Norrköping dominerats av den fria marknadsdiskursen under perioden för 

studien. Med denna slutsats klargjord så har jag givit ett snabbsvar till min egen fråga i början 

av kapitlet. Jag vill dock göra en något mer utförlig beskrivning och diskussion av vad som 

skett så istället går jag nu in på hur den diskursiva kampen gått till och hur den fria 

marknadsdiskursen gjort för att behålla sin position som dominerande diskurs. För att göra 

detta återvänder jag till mina teman som jag använt mig av genom hela uppsatsen. 

 

Förändring och utveckling 
I det offentliga mediesamtalet hänvisar man ständigt till objektiva saker, genom användningen 

av modalitet. Ett av de viktigaste exemplen är användningen av begreppet ”utvecklingen” 

som ett substantiv utan agent. Detta kan man bl. a. se i FÖ:s första text om kommunens 

etableringsbeslut (FÖ 7/8-91), i den första texten då NT behandlar Eurostops kommande 

etablering (NT 22/8-91) och artikeln (FÖ 9/9-94). Det man gör då är att man avsäger sig 

ansvaret för det man för stunden verkar för genom att tillskriva en objektiv kraft all kontroll. 

Liknelserna med ett refererande till en gudomlig makt är slående, där man t.ex. menar att 

vissa saker är ”Guds vilja” och att detta inte är något man kan göra någonting åt. Förmågan att 

hänvisa till det naturliga och få människor att uppfatta detta som riktigt är en reflexiv process 

som bygger på tillit. Men för att en diskurs skall vinna den tillit som krävs så måste den 
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befinna sig i en tillräckligt dominant position, annars kan den uppfattas som icke trovärdig. 

Den kritiska marknadsdiskursen har t.ex. varit i en underordnad position och har därmed inte 

referat till det naturliga på samma sätt som den fria marknadsdiskursen. Istället har man 

kunnat se en tendens i hänvisandet till det naturliga där den kritiska marknadsdiskursen referat 

till samma saker som den fria marknadsdiskursen. Detta gör det i längden omöjligt för den 

kritiska marknadsdiskursen att uppnå en dominant position, då grunden för en sådan är ett 

naturliggörande av det diskursen står för. 

 

Konkurrensen mellan diskurserna 
Den konsumtionskritiska diskursen har under denna studie försökt konkurrera med den fria 

marknadsdiskursen. Detta har i de flesta fallen misslyckats och man kan klart se hur den 

konsumtionskritiska diskursen inte riktigt funnit sin form ännu och därmed inte haft 

möjligheterna till någon riktig kamp om dominerande positionen. En sak ligger förstås i att 

den behöver marknadsdiskursen av olika anledningar. Detta först och främst för att 

marknadsdiskursen är dominerande i samhället och att den därmed måste erövra 

maktpositionen genom direkt kamp med denna. Men även för att definiera sig själv i ett 

motsatsförhållande. Det är alltid lättare att ha en motstats som man kan etablera ett motstånd 

till. Det är svårare att etablera en ideologi som har andra liknande ideologier som 

motståndare. Ett problem som man kunnat se lätt uppstår är att det att den dominerande 

diskursen faktiskt bekräftas genom att den utmanas. Detta gör att det ser ut som att den 

utmanande diskursen förblir en alternativ diskurs som grundar sin ideologiska utformning i 

kritik av den dominerande diskursen. Den kritiska diskursen måste finna en egen form som är 

oberoende av den dominerande diskursen för att kunna konkurrera med denna på allvar.   
 

Reflexivitet, tillit & expertsystem 
Enligt Giddens är en de stora farorna som vi människor kan känna ångest för att samhället 

inte styrs på rätt sätt, att vi går mot en utveckling som är negativ för oss. Det som gör det 

komplicerat är de begränsade möjligheterna för samhällets medborgare att kunna ha en 

djupare insikt i hur samhället verkligen styrs. Avståndet till de förtroendevalda politikerna är 

så pass stort att vi måste ha en tillit till att de klarar av sin uppgift och gör så att landet 

fungerar. Enligt Giddens vill vi behålla denna tillit och det krävs någonting riktigt kraftigt och 

konkret för att bryta den skyddshinna vilken vi använder för att behålla tilliten. Man kan vara 

skeptisk till politiker och kritiskt till vissa beslut, men det måste finnas en grundläggande tillit 
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till att de inte styr samhället mot någonting riktigt dåligt. Utan denna tillit blir livet i 

risksamhället svårt och ångestskapande. Det blir därför lättare för människor att acceptera en 

bild av utvecklingen som naturlig och omöjlig att påverka, än som någonting som är obestämt 

och påverkbart Det är det som gör att människor har lättare att köpa vissa typer av 

expertutlåtanden än andra, och att en bild kan få dominera produktionen av texter. 

 
Experter konstrueras av den fria marknadsdiskrusen i många av texterna. En expert kan 

konstrueras på många olika sätt beroende på många olika faktorer, som t.ex. vem det är, vad 

denne representerar, vad den kan och hur skribenten förhåller sig till dennes expertutlåtanden. 

Det har i min studie varit vanligt med experter från marknaden, vilka alla bekräftat 

marknadsdiskursens position. I de texter dessa typer av experter använts har skribenten nästan 

uteslutande varit instämmande eller helt passiv, vilket gjort att experterna antingen kunnat tala 

ostört om saker kopplade till den fria marknaden och konsumtionsidentiteten eller kunnat 

undvika svåra frågor genom att ge oemotsagda svar, vilka alltså accepterats i texten. Den fria 

marknadsdiskursen har som sagt en dominerande position vilken även gör att människor, som 

jag skrev i stycket innan, gärna vill att dess position skall fortsätta vara ohotad och att de 

därmed kan fortsätta tro på den. Detta gör att man är beredd att acceptera lite mer innan man 

förlorar förtroendet för det diskursen representerar.  

  

Experterna berättar för människor hur de skall undvika riskerna i samhället och skapa ett så 

bra livsprojekt som möjligt. Det experterna säger måste bekräftas av läsarens tillit. Detta gör 

att experternas trovärdighet bygger på texternas bekräftelse av deras uttalanden som korrekta. 

Samtidigt är det viktigt att en expert följer den typ av ideologiska strömningar som är 

dominerande bland människor för stunden, då expertsystemet enligt Giddens bygger på ett 

allmänhetens reflexiva deltagande. Sen är den sammanlagda bilden av en händelse, som 

tidningen ger läsaren, beroende av vilken typ av experter som används, hur många de är och 

hur de kompletterar eller motsäger varandra.  

 

Skapandet av identiteter 
Här kan vi se att den fria marknadsdiskursen fokuserat på två typer av identitetsskapande i 

medietexterna. Den ena är den identitet som enligt Bauman dominerar dagens postmoderna 

samhälle, nämligen konsumtionsidentiteten. Denna ställs i sin tur i relation till den andra 

identiteten, den otillräckliga konsumenten, och skall förstärkas av dess egenskap som motbild 
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till konsumtionsidentiteten.  

 

Artiklarna ”Vi vill ha svensk kött” (FÖ12/1-95) och ”Att handla är ett nöje” (FÖ21/9-94) är 

två exempel av många texter i studien som talar direkt till en speciell konsumentidentitet hos 

läsaren. Den skapar och förstärker en konsumtionsidentitet som är anpassad för ett 

individualiserat samhälle där en allt mer fri marknad bestämmer förutsättningarna för 

konsumtionen. Dessa texter beskriver först vilka som tillhör kategorin och sedan vad som 

definierar den moderna konsumenten, d.v.s. hur den resonerar. Kategoriseringen fungerar så 

att alla skall vilja känna igen sig i definitionen, antingen genom att den bekräftar hur man är 

eller hur man vill vara på. Enligt Bauman är dagens samhället genomsyrat av visionen om 

konsumerandet som viktig egenskap, vilket då gör det lättare för denna typ av texter att tala 

till läsarna. Dessa texter är förstås även med i bekräftandet av konsumtionen som en av de 

saker som definierar våra personligheter och identiteter. Den diskursiva praktiken är således 

med i konstruerandet av den sociala praktiken, och på samma sätt fungerar det åt motsatt håll. 

 

De otillräckliga konsumenterna är Baumans begrepp och står för en större grupp en den som 

jag använder begreppet på i min studie. Dessa är här pensionärer, handikappade och billösa. 

Det är medietexterna som gjort denna definition av de som inte passar in i 

konsumtionssamhället och som man istället sammankopplat med närcentrum. De används på 

samma sätt som Baumans som ett sätt för människor att bekräfta sin egen typ av livsstil som 

den rätta. Det faktum att man fokuserar på att det enbart är svaga grupperna i samhället som 

påverkas av utvecklingen gör att man samtidigt skapar en trygghetskänsla för alla de andra. 

De svaga räknas inte för de stämmer inte in i mallen, de blir samhällets främlingar. Man 

identifierar sig i relation till dessa och bekräftar sig själv som riktig konsument. De blir 

konsumtionssamhällets spegelbild. 

 

Hur fungerar egentligen det offentliga mediesamtalet?  
En tidningssida som väl sammanfattar hur det offentliga mediesamtalet fungerat intertextuellt 

under denna period är hämtad ifrån (NT 29/11-94). Här konstruerar man två kritiska alibin 

som får funktionen att de skall ligga som grund för hela uppslaget trovärdighet i att det visar 

upp flera olika sidor av saken. Den expert som representerar den dominerande diskursen 

konstrueras på ett annorlunda sätt. Detta är en ansvarig politiker, som texten backar upp helt 

när han uttalar sig om varför etableringen är bra. Denna expert svarar dock på helt andra saker 
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än vad han är ombedd att svara på och lyckas samtidigt med skribentens hjälp använda sig av 

den kritiska status de två andra experterna hade i artikeln innan. Den dominerande diskursens 

bekräftas här helt och hållet samtidigt som man visar för människor att allting är bra. Man har 

ju vågat släppa fram kritiska röster vilket gör att människor lättare kan värdera situationen 

som mindre riskfylld än innan.  

 

Tidningen kan också känna sig stolt över att ha publicerat kritiskt granskande artiklar om 

etableringen av köpcentrum i Norrköping men har i verkligheten inte lyckats bli någonting 

mer än ett kritiskt komplement till den sanna bilden av ”verkligheten” som berättas av den 

fria marknadens förespråkare. NT publicerade två debattartiklar som var kritiska mot att 

kommunen enbart givit tillåtelse till ett företag att etablera nytt utanför Norrköping. Dessa är 

talande för vilken stark position den positiva sidan har i frågan. Här behöver man inte komma 

med några argument för en etablering, man går direkt in på en högre nivå och kritiserar 

begränsningen i etableringstillstånd. Man trycker på det negativa i kommunens beslut, fast åt 

det andra hållet. Det är förstås intressant att endast en ledarartikel, under hela perioden för 

studien, behandlar ämnet överhuvudtaget. När detta skedde så behandlas det utifrån ett 

marknadsliberalt förhållningssätt. Etableringen behöver egentligen inga argument för sin sak 

på ledarsidor, marknadsdiskursen är i en dominerande position och finns därför mer eller 

mindre finns med i alla texter som behandlar ämnet, även de som är kritiska. 

Marknadsdiskursen finns även i alla olika sammanhang och dess argument känns därför 

väldigt bekanta och riktiga, till skillnad från den kritiska diskursen. Den måste arbeta sig upp 

på ledarsidorna för att kunna etablera sig på allvar och bli en trovärdig ersättare till 

marknadsdiskursen 

 

Men varför blev det som det blev? 
Utifrån hur det sett ut under denna tioårsperiod så har jag bildat mig en uppfattning om vad 

som verkligen har hänt och varför det blev som det blev. Jag vill påstå att hela denna 

tidsperiod genomsyras av en stor brist på gemensamt mål för framtiden. Jag tror att den 

positiva förhållningen till etableringen som dominerade det offentliga mediesamtalet i början 

satte riktlinjerna för resten av decenniet. När sedan verkligheten visade på negativa 

konsekvenser, vilket skapade osäkerhet hos människor, blev det nödändigt att även lyfta fram 

en annan bild av utvecklingen. För det offentliga mediesamtalet trovärdighet krävdes det att 

de negativa delarna av etableringen vädrades för allmänheten. Det som dock skedde var att 
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man enbart gjorde detta  syns skull, som ett sätt att förstärka bilden av utvecklingen som i 

grund och botten det enda alternativet. En utveckling som kanske innebar vissa negativa 

aspekter, men som ändå var oundviklig och det bästa för samhällets invånare. Man vände 

dessutom fokus helt på offren i samhället, de dåliga konsumenterna och poängterade att det 

var de som verkligen skulle råka illa ut, inte vi andra. Man gjorde närhandeln till en fråga för 

offren då detta skulle göra det lättare för resten att känna att ingenting hade gått förlorat. Att 

förstärka identiteten som konsumenter, för vilka utvecklingen med köpcentrum var speciellt 

anpassad för. Allt detta skedde inte genom ett kollektivt beslut utan är någonting som skett 

diskursivt och som visar på  stora brister i vårt samhälle i dag. Giddens skriver ju att det ligger 

i det senmoderna samhällets karaktär att få svårt att skapa kollektiva mål som alla kan arbeta 

mot. Urbäddningsmekanismerna gör lättare för samhällets invånare att enbart flyta vidare på 

vågen och aldrig se några kollektiva konsekvenser av sitt individuella handlande. Detta kan 

säga mycket om situationen i Norrköping och om det förändrade konsumtionsidentiteten över 

huvud taget i världen. Om man får tro Giddens så är denna utvecklingen ett resultat av det 

senmoderna samhället och skulle inte fungera på det här sättet för ett par decennier sedan. Då 

skulle verkligheten, med t.ex. sina nedläggningar av affärer, gjort det komplicerat för den fria 

marknadsdiskursen. Istället för att skulle gräva ned sig med huvudet i sanden och fortsätta på 

samma spår så skulle man tittat upp och sett till det kollektiva sammanhanget och de 

konsekvenser etableringen fått.  

 

Man kan se på utvecklingen i Norrköping som ett tydligt exempel på det Giddens skriver om 

ett samhälle utom kontroll. Under tiden för studien får man en bild av att det saknats ett riktigt 

problematiserande av vad etableringen och vad den kan få för konsekvenser för samhället i 

stort. Debatten kring etableringen av köpcentrum utanför Norrköping har i det offentliga 

samtalet legat långt ned på dagordningen. Anledningen till detta är att den diskurs som under 

perioden för studien varit i en dominerande position inte definierat detta som ett problem utan 

snarare som en utveckling att bekräfta och skynda på. Baumans teori om att den nyliberala 

diskursen och marknadsdiskursen fått en allt starkare ställning i dagens samhälle och då även 

fått ett stort inflytande på de texter som produceras idag, bekräftas av de texter som ingått i 

studien. Dessa dominerande diskurser verkar ideologiskt för normaliserandet av den nya 

typen av konsumtion som vi har idag. Därav problematikens frånvaro från det offentliga 

mediesamtalets diskursordningen och känslan av att det egentligen inte är något problem som 

är värt att behandlas.  
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Vem bestämmer hur samhället skall se ut? 
Denna studie är fokuserad på diskurser och den diskursiva kampen, vilket gör att det känns 

naturligt att avsluta uppsatsen med en diskussion kring just diskurser. 

 

Min fråga till mig själv och mitt material är hur en diskurs som den fria marknadsdiskursen, 

som befinner sig i en dominerade position och som kan ideologiskt kontrollera de medietexter 

som t.ex. utgör ett offentligt mediesamtal som det i Norrköping, ska kunna konkurreras ut av 

en annan diskurs när förutsättningarna ser så ut. Mitt svar på denna fråga blir nog att den 

fysiska verkligheten får en central roll. Även om den fysiska verkligheten även den tolkas 

diskursivt i texter, och kan representeras helt olika beroende på vilket sammanhang den 

produceras, så går det inte att förvränga den helt. Medierna i sig måste förhålla sig till 

verkligheten så pass mycket att de behåller läsarnas tillit. Om det t.ex. sker en händelse i 

verkligheten som skakar om människor och hotar en viss bild som byggts upp i medietexter 

innan så kan inte medierna vända på saken och behandla det som hänt som någonting trivialt 

eller positivt. Människors reflexiva handlande och dagliga hanterande av olika typer av 

information gör att texterna inte får någon trovärdighet och den diskursiva 

dominanspositionen hotas genom att tilliten försvinner. Enligt Giddens strävar ju människan 

efter trygghet i det senmoderna samhället och är duktig på att värdera faror och risker i olika 

typer av situationer och sammanhang. Detta gör att det även går att komma runt 

problematiken med komplicerade förändringar i den fysiska verkligheten, trots att de 

egentligen talar emot en viss typ av ideologi. Detta kan man se tydligt i min studie. Det som 

händer i studiens fysiska verklighet är att affärer i staden börjar gå omkull en efter en, vilket 

skapar oro för innerstadens framtid. Men allt handlar som sagt hur man tolkar verkligheten 

och vilken bild av denna som man förmedlar till allmänheten, vilket bekräftas tydligt i det 

offentliga mediesamtalets behandling av denna utveckling. Nämligen det att man ändå 

fortsätter på samma spår och ignorerar den fysiska verkligheten. Så då är vi åter tillbaka till 

ruta ett. Hur skall man då skapa förändring?  

 

Nu har jag som tur nog inte satt upp några mål om att ge absoluta svar på hur saker och ting 

fungerar. Jag ser mig istället som nöjd över det jag lyckats få fram i min uppsats och 

uppmanar andra att fortsätta där jag slutade. För det finns verkligen fler stenar att vända på 

och fler sanningar att avslöja.  

 67



 

Litteraturlista 
 

Litteratur 
Bauman, Zygmunt Vi vantrivs i det postmoderna (Daidalos, 1999)  

Bauman, Zygmunt Arbete, Konsumtion Och Den Nya Fattigdomen (Daidalos, 1998)  

Beck. Lash, Giddens Reflexive modernization (Polity Press) 

Beck, Ulrich Risksamhället – På väg mot en annan modernitet (, Bokförlaget Daidalos 

AB,1998) 

Karin Becker (red) Passager: medier och kultur i ett köpcentrum (Sverige, 2001) 

Fairclough, Norman Discourse in Late Modernity - Rethinking Critical Discourse Analysis 

(Arnold, 1999) 

Fairclough, Norman Media Discourse (Arnold, 1993)  

Giddens, Anthony Modernitetens följder (Studentlitteratur, 1996)  

Giddens, Anthony Modernitet och självidentitet: Självet Och Samhället I Den Senmoderna 

Epok (Daidalos, 1999)  

Habermas, Jurgen The Structural Transformation of the Public Sphere (Polity Press1989) 

Klein, Naomi No Logo (Flamingo,2001)  

Svensson, Daniel i Gillberg, Tobias & Schéele Johan (red) Blandgenre – en bok bland just 

genrer (KSM Linköpings universitet, 2001) 

Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise Diskursanalys som teori och metod 

 

 68



 

 69

Tidskrifter 
Norrköpings Tidningar  
Grönt ljus för Eurostops komplex 22/9-1991 

P-automater och Eurostop blir citys död 5/10-1991 

Vi är inga reklamens offer 13/11-1991 

Norrköping en ny handelsstad 20/9-94 

Konkurrerar med sig själv 28/11-94 

Vem vinner kampen om kunderna? 29/11-94 

Storhandla – men till vilket pris… 29/11-94 

Stefan Hagfeldt: Miljön får aldrig eftersättas 29/11-94  

De sista entusiasterna i ett öde Ektorps Centrum 14/11-2001 

Hur planeras Ingelstaområdet 20/11-2001 

Nytt köpcentrum byggs på Ingelsta 23/11-2001 

En kovändning från kommunens sida 23/11-2001 

Norrköpingsbornas matpengar stannar i Norrköping 23/11-2001 

Konkurrensen hårdnar på Ingelsta 24/11-2001 

Ny stor mataffär vid Lindövägen? 27/11-2001 

 

Folkbladet  
Nu lämnar han Fyndköp 5/10-91 

Ja till Eurostop 25/10-91 

Lyftet för Skarphagen 1/9-94 

Norrköping förlorare 2/9-94 

Idel kända kedjor etablerar sig i ICA Maxi 9/9-94 

Dramatiska förändringar i handeln 9/9-94 

Vi är den enda riktiga stormarkanden i stan 14/9-94 

Att handla är ett nöje 21/9-94 

Nya köptempel ger inga fler jobb 16/11-94 

Vi vill ha svenskt kött 12/1-95 

Förändringar av skilda sorter 14/1-95 

 

Övriga 
 

Hemispheres The Unmalling of America jan/2002  


