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Förord 
När jag ska beskriva arbetets gång liknar min första tanke en tanke den som Johan Asplund tar 

upp om skrivprocesser. Asplund beskriver hur en skrivprocess under ett forskningsprojekt 

snabbt kan blir så införlivat under arbetets gång att det i efterhand blir svårt att ge en 

återberättelse över hur arbetet egentligen gått till och att redogöra varför arbetet fick den form 

det fick,1 och när jag nu står här och ska berätta så håller jag med Asplund men jag har gjort mitt 

bästa och förhoppningsvis förstår ni hur oro för framtiden lyfts fram genom den här 

forskningsstudien. 

 

Det är en process att bedriva en studie, en lång skrivprocess, och även om det står mitt namn på 

uppsatsen så är det många fler människor som tillsammans med mig gjort arbetet möjligt. Det är 

de här underbara människorna som också förtjänar att få sitt namn inskrivet här. Det är genom er 

insats och ert stöd som arbetet kunnat utvecklas under skrivprocessens gång, till er säger jag tack! 

 

Först och främst skickar jag ett stort tack till min familj, min Leo och min Daniel Pettersson, utan 

er förståelse och ert lyssnande hade jag aldrig lyckats få ner mina tankar i text och min kärlek till 

er är oändlig och föralltid. Ni är de viktigaste personerna i mitt liv, och jag älskar er! 

 

Vidare skickar jag ett stort tack till min handledare Susanne Urban, utan er hade jag aldrig lyckats 

här; särskilt med tanke på att jag inte alltid valde rätt väg. Så tack! För att ni alltid hjälpte mig 

vidare och för att ni önskade mig lycka till när glasögonen saknades. Och personen som tidvis 

känner mig bättre än vad jag känner mig själv, Ena Begovic, förtjänar också ett riktigt stort tack! 

Genom din vänskap och din vänlighet har jag fått en ny energi och dina funderingar har varit 

värdefulla, vet inte vad jag skulle gjort utan dig, Piff. 

 

Tack alla! 

 

Norrköping den 8 maj 2012 

Josephina Johansson 

                                                 
1 Johan Asplund, Avhandlingens språkdräkt, (Göteborg, 2002), s. 131. 
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1 Inledning 

När du öppnar en dagstidning så möts du av dagsaktuella nyheter med slående rubriker och 

bilder. Tidningsartiklarna är gjorda för att du ska välja att läsa dem. Tanken är att du ska läsa, läsa 

och läsa lite till när tidningarna erbjuder de senaste nyheterna genom talande rubriker. Om 

artiklarna dessutom erbjuder intressant och ny information, kanske du väljer att slå dig ner och 

läsa en stund, om inte artiklarna är intressanta för dig kanske tidningen viks ihop och läggs åt 

sidan; vilket är vad tidningarna vill undvika. 

 

Tidningarna strävar efter att ta upp ämnen som gäller för samtiden för att du ska välja att läsa 

dem och med vår tids tekniska framgång har dessutom flera tidningar etablerats på the World 

Wide Web, med andra ord Internet. Här är principen densamma, läs vår tidning! Tidningen 

Folkbladets hemsida bjuder in läsaren med talande rubriker som ”Senaste Nytt”2 och ”6200 

varslade på åtta dagar”3 och Norrköpings Tidningar har liknande koncept med rubriker som 

”Många dåligt rustade för sämre tider”4, ”Lågkonjunktur skapar oro”5 och ”Fortsatt många 

varsel”6 där artiklarna vill fånga vår uppmärksamhet. Det är de artiklarna, och många fler, som är 

aktuella i den här forskningsstudiens undersökning. Studien lyfter hur lågkonjunkturen beskrivs i 

media genom att ta del av tidningar från en utvald stad i Sverige. 

 

En omfattande finanskris drabbade världen under 2008 och genom den moderna tidens 

globalisering spred sig krisen snabbare än väntat. Studien vänder sig till åren 2008-2009 för att 

belysa hur tidningsartiklarna skriver om hur samhället är på väg in i en finansiell kris genom att 

diskutera risksamhället. Studien vill se vilka diskurser som förs fram i artiklarna för att utveckla en 

förståelse för hur samtida ämnen lyfts i media. Hur definieras vad en lågkonjunktur är? 

2 Syfte och frågeställning 

Forskningsstudien har för avsikt att problematisera och finna en förståelse över hur 

lågkonjunktur beskrivs i tidningsartiklar. Studien vill kartlägga föreställningar om hur 

lågkonjunktur framställs genom media. Tanken är att tidningsartiklar skriver för sin samtid och 

riktar sig till individerna i samhället där medias roll kan spela in i hur individen upplever sin 

omvärld. Studiens övergripande problemformulering är: 

- Hur beskrivs lågkonjunkturen och hur relateras den till samhällsutvecklingen i 

tidningsartiklar från tidningar i Norrköping? 

- Hur kan diskursen kring lågkonjunktur kopplas till det moderna risksamhället? 

                                                 
2 Widar Andersson, Folkbladet, (30.03.2012), www.folkbladet.se (30.03.2012) 

3 Se tidningsartikel nummer 11. 

4 Se tidningsartikel nummer 19. 

5 Se tidningsartikel nummer 23. 

6 Se tidningsartikel nummer 24. 

http://www.folkbladet.se/
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3 Bakgrund 

Tanken är att tidningsartiklar vänder sig till individerna i samhället och gör det genom att med 

hjälp av slående rubriker lyfta dagsaktuella händelser. Samhällsutvecklingen är något som 

tidningar kan välja att beskriva på olika sätt och den här forskningsstudien belyser hur två 

nyhetstidningar beskriver samhällsutvecklingen under en lågkonjunktur under åren 2008-2009. 

3.1 Motivering av studien 

Lågkonjunktur är ett ekonomiskt begrepp som återkommer flera gånger i media men ändå kan 

upplevas som svårt att definiera. Konjunkturer i allmänhet präglas av en hög- och en 

lågkonjunktur. Under en högkonjunktur är det ofta låg arbetslöshet samtidigt som priser på varor 

ökar i samband med en ökad efterfråga, men vid lågkonjunktur brukar situationen vara den 

motsatta, alltså hög arbetslöshet och minskad efterfråga på varor, skriver Peter Andersson och 

Björn Elässer.7 Studien tar del av tidningsartiklarnas rapportering av lågkonjunkturen för att söka 

en mening, en förståelse, över hur påståenden i artiklarna skapar mening och innebörd, vilka 

föreställningar det är som ingår i diskursen kring lågkonjunktur? 

4 Disposition 

Inledningsvis presenteras det valda forskningsområdet under rubriken Inledning det följs av Syfte 

och frågeställning med studiens övergripande problemområde och den frågeställning som studien 

avser att besvara. Därefter under rubriken Bakgrund som ger en förklaring till fältet konjunktur 

med en motivation till studien. Sedan följer Disposition, där ni är nu, vilken beskriver studiens 

upplägg. Därefter finner ni rubriken Begreppsförklaring som redogör för relevanta begrepp i 

studien. Det följs av Forskningsetik som är en diskussion om vilka forskningsetiska 

ställningstaganden som gjorts i studien. 

 

Nästa steg är kapitlet Teori och metod som först visar Tidigare forskning som rör det valda fältet och 

som bidrar forskningsprojektet med en fördjupad förståelse och under Teoretiska utgångspunkter 

beskrivs studiens utvalda teorier av Peter L. Berger, Thomas Luckmann och Ulrich Beck men 

också Anthony Giddens tankar framkommer för att vidare utveckla analysen. Rubriken 

Diskursanalys bjuder på ett avsnitt som förklarar den valda diskursteorin av Ernesto Laclau och 

Chantal Mouffe vilket därefter leder in på rubriken Analysprocessen med de analytiska begrepp som 

använts under analysarbetet och som avslutas med en förklaring över empirins urval. Därefter 

följer rubriken Analys där ni finner analyseringen av empirin vilket sammanfattas i underrubriken 

Oro och risksamhället. Vidare under rubriken Eventuell kritik mot studien tas ärenden upp för 

diskussion samt en granskning av tidningarnas bakgrund och därefter finner ni rubriken 

Slutdiskussion som tar upp studiens slutsats i relation till mina egna reflektioner. 

                                                 
7 Peter Andersson & Björn Elässer, Svensk Samhällsekonomi, (Stockholm, 1997), s. 54. 



 3 

5 Begreppsförklaring 

Här under begreppsförklaring finner ni en förklaring över begrepp som återkommer i studien. 

Begreppsförklaringen är till för att skapa en relevant referenspunkt för de begrepp som 

framkommer i studien. 

5.1 BNP, Bruttonationalprodukt 

För att avgöra landets ekonomi är det dess bruttonationalprodukt som mäts, vilket förkortas 

BNP. BNP kan beskrivas som det sammanlagda värdet av varor och tjänster i ett land under ett 

år, skriver Andersson och Elässer.8 

6 Forskningsetik 

Min roll som forskare är att vara medveten om den förförståelse jag bär med mig och Mats 

Börjesson och Eva Palmblad tar upp värdet av att forskaren känner till sin förförståelse inför 

analyseringen eftersom det kan inverka på studiens resultat.9 Asplund framhäver att man som 

forskare bör vara medveten om att ens forskning alltid riskerar att tolkas på ett särskilt sätt utifrån 

forskarens egen förförståelse och tolkning av empirin,10 vilket är relevant när infallsvinkeln på 

studien kan inverka på studiens resultat, en diskussion som framförs av Bente Gullveig Alver och 

Ørjan Øyen.11 Infallsvinkel och min förförståelse i förhållande till empirin är viktiga synpunkter 

att ta hänsyn till och därför har jag ständigt reflekterat över min förförståelse i förhållande till 

empirin under studiens gång samt reflekterat över tidningar bakgrund under analysprocessen.12 

7 Teori och metod 

Här nedan följer en redogörelse över vilket teori och metod som används i den här 

forskningsstudien. Först redogörs för de tidigare studier som varit relevanta för studien. 

7.1 Tidigare forskning 

För att skapa en bild över forskningsfältet har tidigare forskning lyfts fram. Forskningen bidrar 

till att ta studien vidare genom att empirin får en bakgrund att diskuteras mot. Rent ekonomiskt 

ses konjunktur som ett begrepp vilket beskriver ett lands ekonomiska situation. Länder med 

högkonjunktur brukar ha relativt snabb ekonomisk tillväxt genom att landet har resurser till sitt 

förfogande, så som personal och ekonomi skriver Andersson och Elässer.13 Studien tar del av 

                                                 
8 Andersson & Elässer, s. 27. 

9 Mats Börjesson & Eva Palmblad, ”Introduktion”, i Diskursanalys i praktiken, (red.) Mats Börjesson & Eva Palmblad, 

(Malmö, 2007), s. 16-18. 

10 Asplund, s. 91. 

11 Bente Gullveig Alver & Ørjan Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag, (Lund, 1998), s. 53. 

12 Läs mer under rubriken 10.1 Politisk vinkling.  

13 Andersson & Elässer, s. 27. 
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lågkonjunkturen som ett ekonomiskt begrepp vid vilken tidningars rapportering av 

lågkonjunkturen skapar en mening, en förståelse, om vilka föreställningar som ingår i diskursen 

kring lågkonjunktur. 

 

Under en lågkonjunktur är situationen inte lika stark ekonomisk och därmed riskerar företag att 

behöva höga priset på sina varor för att snabbt få in pengar skriver Marcus Asplund och kolleger 

i artikeln Prices, Margins and Liquidity Contains. Här kan företag behöva satsa på snabba lösningar 

med snabba resultat istället för att fokusera på en vinst på lång sikt, vilket förändrar företagens 

sätt att tänka kring vinst.14 De här ekonomiska diskussionerna framkommer ur ekonomers 

definition men i den här studien fördjupas lågkonjunkturen som ett socialt konstruerat fenomen 

varav diskursanalysen används för att kartlägga dess beståndsdelar. Jag relaterar diskursen om 

lågkonjunkturen till andra diskurser om samhällsproblem. 

 

För att skapa sig en bild över fältet och ledas in i tänkandet kring diskursanalys har Sven-Åke 

Lindgren varit ett inspirerande exempel på hur media kan användas som empiri. Genom hans 

studie Den hotfulla njutningen får vi ta del av hur samhället kan förändras över tid genom att se hur 

drogbruk klassificeras som ett samhällsproblem utifrån den politiska diskursen under 1960-talet,15 

och ett annat exempel är när Anna Larsson lyfter i sin artikel ”Mobbing” om hur media utvecklat 

mobbning till att etableras som ett samhällsproblem och det som hon tar upp som är relevant för 

den här forskningsstudien är hur samhället och media samspelar samt hur diskurser återfinns i 

medias rapportering av samhällsutvecklingen i exemplet mobbing som ett samhällsproblem.16 

 

Vidare används tidningsartiklar i den här forskningsstudien och Jonas Lindblom och Sandra 

Torres väcker en intressant diskussion i sin medieforskning av etnicitet inom äldreomsorgen när 

de i artikeln ”Etnicitets och migrationsrelaterade frågor inom äldreomsorgen” diskuterar hur 

deras utvalda artiklar kan ses som nyhetsartiklar trots att tidningarnas egentliga fokus är att 

rapportera om det som ses som aktuellt och kan därmed innehålla uttalanden eller 

argumenterande inlägg. De skriver att 

Värt att påpeka är att denna indelning inte bygger på Mediearkivets klassifikationssystem utan istället 
grundsak på författarnas egen analys av artiklarnas syfte och innehåll. 17 

 Jag tar del av Lindblom och Torres studie och håller med om att även om diskussionen gällande 

artiklars status är intressant att diskutera är det inte det som ligger till fokus i studien, 18 och likt 

                                                 
14 Marcus Asplund, Rickard Eriksson & Niklas Strand, ”Prices, Margins and Liquidity Contains”, i Scandinavian Journal 

of Economics, vol. 102, (2000:1), s. 3. 

15 Sven-Åke Lindgren, Den hotfulla njutningen, (Stockholm, 1993), s. 191 f. 

16 Anna Larsson, ”Mobbning”, i Social Vetenskaplig Tidskrift, vol. 17, (2010:2), s. 134-148. 

17 Jonas Lindblom & Sandra Torres, ”Etnicitets och migrationsrelaterade frågor inom äldreomsorgen”, i Social 

Vetenskaplig Tidning, vol. 18, (2011:3), s. 229-230. 

18 Id., s. 222-229. 
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Lindblom och Torres har artiklarna valts ut utifrån syfte när det centrala i studien är att lyfta fram 

diskursen i rapporteringen och därför utgör de här dagsaktuella artiklarna studiens empiri. 

Lindblom och Torres lyfter också socialkonstruktivism i relation till medieforskning vilket varit 

intressant att ta del av i förhållande till Berger och Luckmanns teori.19  

 

Tobias Davidssons studie Utanförskapelsen nämns diskurser i media med hjälp av Laclau och 

Mouffes diskursteori för att belysa hur vissa diskurser kan få tolkningsföreträde över andra vid 

studerandet av utanförskap. Hans studie tar upp hur språkliga utsagor kan ses som ett mönster 

inom social praktik och i hans debatt om hur samhället samverkar med media blir det aktuellt att 

diskutera lågkonjunkturen utifrån ett liknande direktiv nämligen vilka tolkningar som får 

företräde framför andra i media.20 Davidsson och Lindgren har fungerat som inspirationskällor 

till att förstå hur studier med hjälp av diskursanalys kan utföras inom medieforskning vilket är 

intressant i relation till medias allt mer betydande maktställning i samhället, en diskussion som 

förs fram av Helena Blomberg och kolleger i artikeln ”Medier och samhällsvetenskap”.21 

 

I Shiu-Sheng Chens artikel ”Predicting the bear stock market” beskrivs hur det är viktigt för 

samhällen att förutspå hur den ekonomiska situationen kommer att se ut eftersom det kan ha 

effekter för den kommande samhällsutvecklingen men han påpekar också att även om det går att 

med vetenskapliga beräkningar anta när en hög- eller lågkonjunktur är på ingång är en gissning 

och därmed inte en självklarhet eftersom situationen kan förändras. Chen tar upp att även om det 

går att gissa sig till när en hög- eller lågkonjunktur är på ingång är det flera faktorer som spelar in 

vilket kan göra att bedömningen blir svår och handlar i grund och botten om gissningar vid 

beräknandet av kommande konjunktursvängningar vid studerandet av avkastningen och 

inflationskurvan.22 Jag menar att dessa gissningar kan tolkas ett symptom på en oro i samhället… 

7.2 Teoretiska utgångspunkter 

Patrik Aspers skriver att det är en fördel för ett forskningsprojekt att använda sig av en teoretisk 

utgångspunkt eftersom det kan bidra till att skapa en fördjupad förståelse av empirin. Den 

teoretiska utgångspunken är tänkt att vara ett komplement under analysen men måste samtidigt 

undvika att låta teorin styra för mycket, och därför måste forskaren sätta teorin inom parentes 

utan att låta teorin ta över och riskera att överskugga studiens empiri. 23 

                                                 
19 Ibid. 

20 Tobias Davidsson, ”Utanförskapelsen”, i Social Vetenskaplig Tidskrift, vol. 17, (2010:2), s. 149-166. 

21 Helena Blomberg, Christian Kroll, Tommy Lundström & Hans Swärd, ”Medier och samhällsvetenskap”, i Sociala 

problem och socialpolitisk i massmedier, (red.) Helena Blomberg, Christian Kroll, Tommy Lundström & Hans Swärd, 

(Lund, 2004), s. 15. 

22 Shiu-Sheng Chen, “Predicting the bear stock market”, i Journal of Banking & Finance, vol. 33, (2009:21), s. 211. 

23 Partik Aspers, Etnografiska metoder, (Malmö, 2007), s. 83. 
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7.3 Konstruktion av samhället 

För att utveckla diskurserna som framträder under analyseringen av den här forskningsstudien 

kommer Peter L. Berger och Thomas Luckmann att förekomma. De har utvecklat en teori om 

hur samhället kan förstås som en social konstruktion och Berger och Luckmann skriver att  

Det är viktigt att hålla i minnet att den institutionella världens objektivitet, hur solid den än kan tyckas för 
den enskilde, är en konstruerad objektivitet som produceras av människor. 24   

Berger och Luckmann beskriver att samhället blir till en självklarhet med begreppet common-sence 

och förklarar hur det är när vardagen tas förgiven. Samhällsordningen ses som stabil och självklar 

hos individen men är egentligen en konstruktion som skapas och återskapas individer emellan.25 

Samhället blir verkligheten i mötet mellan individer och blir den verklighet som tas in i individens 

handlingar och tankar vilket upprätthålls, legitimeras, över tid. Berger och Luckmann beskriver 

att common-sence blir den verklighet genom vilket samhället förstås av individerna i samhället.26 

 

För att förklara den konstruerade verkligheten, vardagslivets ordnade verklighet, skriver Berger 

och Luckmann att: 

Dess fenomen är i förväg arrangerade i mönster som tycks vara oberoende av min uppfattning av dem 
och som tvingar sig på mig. Det dagliga livets verklighet förefaller redan objektifierad, det vill säga tycks 
bestå av ett slags objekt som angetts som objekt före mitt uppträdande på scenen. Det språk som använts i 
det dagliga livet förser mig fortlöpande med de nödvändiga objektifieringarna och postulerar den ordning 
inom vilket de har mening och inom vilket vardagslivet har mening för mig.27 

Berger och Luckmann förklarar och beskriver i citatet hur samhället skapas och reproduceras i 

samhället vid vilken språket formar individens förståelse av omvärlden. Berger och Luckmann tar 

upp hur språket är ett sätt för individen att forma och omforma sin förståelse av sin värld 

omkring sig. Språket skapar en miljö för individen att orientera sig i sin omvärld i form av hur 

samhället förstås och produceras genom objektifiering via språket mellan individer i mötet med 

andra individer.28 Vid vilken tidningsartiklarna i nyhetstidningarna blir en del av det här och 

uttrycker denna verklighet. 

7.3.1 Språket formar vår omvärld 

När individen möter individer skapas en face-to-face situation menar Berger och Luckmann och 

det är här som samhällets diskurser skapas och omskapas vilket skapar samhällsordningen. 

Samhällsordningen ordnas hos individen via socialisation i mötet med andra individer. Individens 

internalisering, alltså individens kunskap om omvärlden, tas upp av Berger och Luckmann vilka 

skriver om hur individens syn på samhället tycks vara förutbestämt redan innan individen träder 

                                                 
24 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi, (Stockholm, 2010), s. 77. 

25 Ibid. 

26 Id., s. 30 ff. 

27 Id., s. 33 f. 

28 Id., s. 179. 
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in i samhället när handlingar legitimeras och institutionaliseras, alltså upprepas över tid.29 Familjen 

skapar den primära socialisationen, en relation byggd på känslor och sekundär socialisation sker 

vid mötet av exempelvis läraren, en relation som inte nödvändigtvis kräver känslor. Individen 

socialiseras och föds in i gemenskapen med andra vid vilken samhället blir en naturlig del.30 

7.3.2 Varför socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism belyser hur samhället är socialt konstruerat där olika förståelser och 

tolkningar om världen konkurrerar med varandra vilket gör att konstruktionerna aldrig blir 

fixerade och varaktiga, skriver Blomberg, Kroll, Lundström och Swärd utifrån 

socialkonstruktivismen.31 Berger och Luckmann bidrar därmed den här studien genom att deras 

teori beskriver hur samhället kan vara konstruerat och föränderligt. 

 

Det är möjligt att ifrågasätta valet av socialkonstruktivism i den här forskningsstudien utifrån att 

teorin skapades i en annan samtid än den empirin lyfter. Däremot när jag tar del av Lindblom och 

Torres studie så framkommer diskussionen kring hur socialkonstruktivism kan passa som 

vetenskaplig utgångspunkt vid nutida medieforskning när socialkonstruktivismen av Berger och 

Luckmann visar hur samspelet, individer emellan, skapar den förståelse av omvärlden som 

konstrueras. Lindblom och Torres fortsätter med att skriva att här handlar det om att se att 

samhället skapas och omskapas.32 Jag är medveten om att Berger och Luckmanns teori inte är en 

nyskapad teori utan en teori som skapades i en annan samtid och kontext än den empirin 

uttrycker men trots det, anser jag, att den passar in vid medieforskning. Däremot kommer även 

en nyare teori att lyftas fram för att utveckla det som empirin lyfter gällande oro i samhället, en 

teori som utvecklats av Ulrich Beck. 

7.4 På väg in i risksamhället 

Ulrich Beck beskriver hur samhället har förändrats. Han skriver om hur samhället är på väg mot 

att etableras som ett risksamhälle där han menar att moderniteten som vi i västvärlden lever i 

leder oss ifrån tankarna kring samhället som ett bristsamhälle, brist i form av svårigheter med 

vatten- och matförsörjning som kan leda till konflikter om som också finns kvar i vissa delar av 

världen. Han menar istället att västvärldens utveckling träder in i en ny era med modernisering 

vid vilken individens handlingar och tankar förändras.33 

 

Förändringen sker när individerna uppfattar att även tidigare opolitiska handlingar blir politiska, 

Beck skriver  

                                                 
29 Id., s. 33 & 178. 

30 Id., s. 33, 166 f. & 178. 

31 Blomberg et. al., s. 15 f. 

32 Lindblom & Torres, s. 223 f. 

33 Ulrich Beck, Risksamhället, (Göteborg, 1998), s. 30 ff. 
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Det är dessa två sidor, summan av riskerna och otryggheten och att de förstärker eller neutraliserar 
varandra som tillsammans utgör risksamhällets sociala och politiska dynamik.34 

Beck förklarar att det är medvetenheten om riskerna när individen förstår vad som kan ske, vilka 

konsekvenser det kan ha som förändrar individernas tankar och handlingar. Beck beskriver att om 

samhället förut berörde risker så innebar det främst individens egna risker men nu finns 

förståelsen om att vi alla sitter i samma båt vi kan alla drabbas av riskerna. Med andra ord vad en 

person gör kan ha en effekt på flera individer och inte endast på personen själv, en förändring 

som han menar har blivit mer framträdande i samhället.35  

 

Det gäller medvetenheten om att vi alla kan drabbas även om det bara är en person som utför en 

handling men handlingen kan drabba fler än endast den person som utför handlingen. Därmed 

ställer vi mer krav på varandra, på företagen och på samhället vilket gör att handlingar som förut 

varit opolitiska blir mer och mer politiska eftersom individerna ställer krav. Med andra ord 

kommer medvetenheten från att individen har möjlighet att skaffa sig kännedom om positiva och 

negativa aspekter kring vad som kan ske i framtiden.36 Nyhetstidningarnas rapportering bidrar till 

individens möjlighet att införskaffa information även om det är upp till individen själv att välja 

om han eller hon vill ta till sig informationen som ges i tidningsartikeln. Tidningarna spelar 

därmed in i medvetenheten när de får möjlighet att tillgodose individer med information om vad 

som kan ske vid exempelvis en lågkonjunktur.  

7.4.1 Vetenskapen om vad som kan ske 

Riskmedvetenheten kommer från att individen har kunskapen och kännedomen om vad som 

kanske kan ske. Kunskapen som oftast har sin grund i vetenskapliga undersökningar kan visa 

individerna vilka risker som kan ske i samhället, där vetenskapen om riskerna spelar in i 

risktänkandet hos individen. Vetenskapens resultat och belysandet av resultatet gör att 

vetenskapen får möjlighet att uppmärksamma, överdriva eller förminska och även ignorera 

samhällsproblem vilket kan spela in i individens syn på samhällsproblemets omfattning. Individen 

ser vetenskapens resultat som svåra att förneka och genom kunskapen som införskaffas kan 

individen börja ställa krav och samhället förändras både politiskt, ekonomiskt och socialt vid 

vilken Beck avslutar sin diskussion med att skriva att det handlar om riskmedvetenhet. 

Risksamhället, handlar om att individerna vill undvika katastrofen, katastrofsamhället.37 

 

Anthony Giddens beskriver hur Becks teori om risksamhället handlar om hur risksamhället ställer 

krav på individen att inför handlingar kunna förutse vilka konsekvenser som handlingen kan ha 

                                                 
34 Id., s. 119. 

35 Id., s. 30 ff. 

36 Ibid. 

37 Ibid. 
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för individen själv men också samhället eftersom världen rör sig världsomfattande.38 Chen 

uttrycker en liknande diskussion om hur samhällen har ett ökat behov av att kunna förutse 

kommande händelser vi konjunktursvängningar, men det är gissningar.39 

 

Giddens skriver att globalisering kan ses som att världen skapat sociala relationer på ett sätt som 

tidigare endast skedde lokalt. Globaliseringen medför att individer inte längre har samma 

geografiska begränsningar och de sociala relationerna begränsas därmed inte lika mycket av 

avstånd som tidigare. Det som tidigare sågs som lokala företeelser sker nu globalt och kan ses ur 

ett större perspektiv där tid och rum förändras och utökas,40 en aspekt som visar på risksamhället. 

7.5 Riskmedvetenhet 

Det är viktigt att känna till att riskerna inte nödvändigtvis behöver handla om direkt livsfara, 

skriver Giddens, utan istället tar individen främst till sig risker och agerar om det handlar om 

något som kan ha konsekvenser för mer än en individ.41 Individens handling förändras till att inte 

endast beröra han eller henne själv utan handlingars konsekvenser kan ha konsekvenser i det 

globala samhället där individen ställer krav på sig själv och andra utifrån att förutse sin handlings 

konsekvenser både i form av negativa men också positiva resultat.42  

 

Giddens beskriver hur riskerna vid globalisering karakteriseras av deras intensivitet och riskernas 

omfattning för att individen ska reagera och ändra sitt agerande. Det är också så att det spelar in 

vilken expert som talar om riskerna för att individen ska ta till sig riskerna eller välja att ignorera 

dem. Det finns alltså en tilltro till expertkunskap i samhället.43 Vilket framkommer i empirin när 

personer refereras till likt experter och det förekommer information som inhämtats från bland 

annat Statistiska Centralbyrån och Handelns Utredningsinstitut eller Konjunkturinstitutet för att 

påvisa hur artikelns information är pålitlig för individen.44 

7.6 Diskursanalys 

Diskursteorin, som är den utvalda analysmetoden för den här studien utgår från Ernesto Laclau 

och Chantal Mouffes diskursteori men även Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips 

tolkning framkommer. David Howards syn på diskurser och Tobias Davidsson samt Sven-Åke 

Lindbloms analysmetoder kompletterar den här forskningsstudien. Diskursteorin är ett analyssätt 

som erbjuder ett helt ”paket” alltså både en teoretisk utgångspunkt men också en uppsättning 

                                                 
38 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet, (Göteborg, 2009), s. 40. 

39 Chen, s. 211. 

40 Anthony Giddens, Modernism, (Lund, 1996), s. 118 ff. 

41 Giddens, 2009, s. 140 ff. 

42 Giddens, 1996, s. 122 f. 

43 Id., s. 118 ff. 

44 Se tidningsartikel nummer 16 & 27. 
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regler över hur jag som forskare ska närma mig empirin under analyseringens gång,45 och för att 

skapa oss en klarhet i vad diskursanalys innebär fortsätter vi med att förklara vad en diskurs är.  

7.6.1 Vad är en diskurs? 

Diskurs i den här forskningsstudien ses som föreställningar och beskrivs av Howard som att  

[…] alla objekt och handlingar är meningsfulla, och att de får sin mening genom särskilda system av 
väsentliga skillnader.46  

Howard förklarar hur alla objekt och handlingar har en mening och det är genom att se hur 

objekten och handlingarna uttrycks genom språk som världen kan förstås och tar en metafor till 

exempel 

Ta till exempel en skog som står i vägen för ett motorvägsbygge. Den kan helt enkelt utgöra ett obekvämt 
hinder för ett snabbt byggande av ett nytt vägsystem, eller den kan betraktas som en plats av särskilt 
intresse för biologer eller som en symbol för nationens hotade naturarv. Kort sagt, skogens mening eller 
”väsen” – vad den bokstavligen är för oss – beror på de särskilda system av skillnader eller diskurser som 
utgör dess identitet. I diskurser som ekonomisk modernisering kan träd uppfattas som disponibla medel 
för fortsatt ekonomisk tillväxt eller, i detta exempel, som tillfälliga hinder för det snabba byggandet av en 
motorväg.47 

Howard använder fler exempel och vill lyfta hur diskurser kan ses som föreställningar. 

Föreställningar som framträder och upprätthålls genom språk. Det finns olika sätt att förstå och 

tolka världen och i citatet är världen skogen. Antingen kan skogen som står i vägen beskrivas som 

en symbol för nationens skyddande av naturarv eller så kan den upplevas som ett hinder. Med 

andra ord vårt sätt att tala om och förklara världen skapar en uppfattning, en föreställning, om 

hur vi ser och förstår omvärlden vilket skapar en diskurs.48 

7.6.2 Diskursteori 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe har utvecklat diskursteorin och när Laclau och Mouffe 

skriver om diskurser så refererar de till begreppet hegemoni utifrån Antonio Gramsci. Gramsci 

levde och verkade under början av 1900-talet ses som en av föregångarna inom diskursanalys. 

Gramsci utvecklade begreppet hegemoni när han i sin studie analyserade hur latin fick 

tolkningsföreträde över italienskan i 1900-talets Italien.49 Laclau och Mouffe menar att hegemoni 

tillhör ett nyckelbegrepp för att förstå sociala praktiker, och Laclau och Mouffe menar att det 

beskriver när en diskurs, föreställning, får tolkningsföreträde. Tolkningsföreträde i form av att en 

föreställning tar över och dominerar andra föreställningar är diskursteorins avsikt.50   

 

                                                 
45 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s. 10. 

46 David Howard, Diskurs, (Malmö, 2007), s. 117. 

47 Ibid. 

48 Id., s. 117 f. 

49 Antonio Gramsci, Selections from Cultural Writings, (London, 2001), s. 288.  

50 Laclau & Mouffe, s. 7 f. 
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Vidare utgår diskursteorin från att se hur språket används som ett sätt att se och förstå världen. 

Världen ses som en konstruerad värld, en social konstruktion, bestående av föreställningar, 

diskurser där samhället ses som en social praktik. Den sociala praktiken är både en konkret och 

individuell handling som är bunden till ett sammanhang men är samtidigt också en reproduktion 

av regelfästa handlingar, skriver Jørgensen och Phillips.51 Det är genom att granska handlingarna, 

som institutionella handlingar, handlingar som upprepas över tid, och de här handlingarnas 

relation till samhället sociala praktik som föreställningar lyfts fram och analyseras. Jørgensen och 

Phillips förklarar att diskursteorin fokuserar på att belysa språkets relation i till den sociala 

praktiken som en pågående och föränderlig process.52 

8 Analysprocessen 

Diskursteorin erbjuder en analysmetod för att belysa och analysera diskurser. Jag kommer först 

att ta ut relevanta artiklar gällande lågkonjunktur i tidningarna Folkbladet och Norrköpings 

Tidningar.53 Därefter studerar jag tidningsartiklarna genom ett datorprogram för kvalitativ analys 

vid namn winMAX PRO 9854 som är ett vetenskapligt textanalysprogram inriktat för sociala 

studier. 

 

Jag har tagit hjälp av datorprogrammet från winMAX för att få in text i ett system som erbjöd en 

möjlighet för mig att fördjupa mig i empirimaterialet på ett systematiskt och organiserat sätt. 

Datorprogrammet var till en stor fördel eftersom jag har kunnat prova flera teorier och 

analyseringsmöjligheter på empirin. Dessutom har de ändringar som gjorts har sparats och 

registrerats i datorprogrammet vilket gör att det varit möjligt att ”blicka” tillbaka till tidigare steg i 

analysprocessen. Det är genom winMAX som analysen har gjorts och som därefter har fördjupats 

genom teorier. Teorin bidrar genom att ta empirin ett steg längre, likt Aspers skriver,55 och jag 

använder teorin för att leda analysen vidare utan att överskugga empirins resultat. 

 

Det första begreppet som jag möter inom diskursteorin är analysbegreppet element. Jørgensen och 

Phillips förklarar element som ett ord som i sig själv endast står som ett ord uppbyggt av tecken 

utan någon särskild betydelse. För att ett element ska få en given betydelse krävs det att det sätts 

samman i ett sammanhang med ett annat element, ett annat ord, och bildar här ett moment.56 

Bildandet av ett moment skapas genom att ord, element, sätts i sammanhang, de artikuleras, med 

varandra där orden tillsammans bildar en fixering av dess betydelse. Det är här som språket 

kommer in, när vi talar om någonting, genom ett sammanhang, bildar vi moment. Det handlar 

                                                 
51 Jørgensen & Phillips, s. 25 & 31. 

52 Id., s. 31 & 62. 

53 Se hur empirin valdes ut under rubriken 8.3 Empiriskt material. 

54 Läs mer om winMAX PRO 98 (numera MAXQDA) på deras hemsida www.winmax.de  

55 Jørgensen & Phillips, s. 83. 

56 Id., s. 32 ff. 

http://www.winmax.de/
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om hur vi talar om, i vilket sammanhang och i relation till särskilda ord som vi i uttalandet skapar 

moment. Betydelsen som ett moment skapar blir fixerad och näst intill omöjlig att missförstå.57  

 

Elementen i form av ord och tecken bildar inte själv någon särskild betydelse men i 

sammanslutningen till moment skapas en given förklaring över hur begreppet ska förstås, skriver 

Jørgensen och Phillips. De tar upp ett exempel på hur en sammanslutning av element skapar ett 

moment genom ordet kropp. Kropp i sig själv är ett ord som inte i sig själv skapar en fördjupad 

förståelse över vad vi vill få fram, men om vi sätter kropp i relationen kropp och själ får ordet en 

religiös betydelse och de två elementen kropp och själ har tillsammans bildat momentet kropp och 

själ. Momentet skapar ordets fixerade betydelse. 58 

 

Diskurserna ifrågasätts och reproduceras ständigt via artikulation, hur de talas om, genom språk. 

Det gör att varje social handling till viss del blir en artikulation eller nybildning av fixerade 

betydelser i form av moment. Momentet blir ett sätt att uttrycka och fastställa den sociala 

omgivningens praktik.59 Artikulationerna gör att diskurser omformas men de kan aldrig bli helt 

fixerade i sina betydelser. Laclau och Mouffe skriver att  

The transition from the ’elements’ to the ’moments’ is never entirely fulfilled.60  

Vilket beskriver att trots att momenten är fixerade i sina betydelser är momentens fixering inte 

säkert för all framtid och därför finns det ingen social praktik eller identitet som är fullt skyddad 

från diskurser. Howard beskriver att diskursteorin ser hur det finns en yttre påverkan som 

ständigt influerar och omformar vilket gör att momentens fixeringar endast är tillfälliga.61 

Förändringen av diskurserna sker genom att språket reproducerar, ifrågasätter och omformar 

diskurserna, skriver Jørgensen och Phillips.62  

 

Laclau och Mouffe använder nodalpunkter för att beskriva hur begrepp relaterar till varandra för 

att fixera sin betydelse som moment. En nodalpunkt är det som tecknen ordnas runt, vissa tecken 

får företräde och bildar då en sammanslutning i form av moment och är då privilegierade tecken. Att 

det kallas för privilegierade tecken beror på att endast särskilda element går att kombinera medan 

andra inte går att kombinera. 63  Nodalpunkterna är den sammanslutning som uppstår genom 

privilegierade tecken, särskilda element sammansätts till moment. Att några ord kombineras till 

givna fixeringar beror på att de pekas ut som privilegierade tecken, en nodalpunkt, och skapar då 

en bestämd diskurs genom en artikulation, likt Jørgensen och Phillips exempel kropp i relationen 

                                                 
57 Ibid. 

58 Ibid. 

59 Ibid. 

60 Laclau & Mouffe, s. 111. 

61 Howard, s. 119. 

62 Jørgensen & Phillips, s. 35. 

63 Laclau & Mouffe, s. 112.  
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kropp och själ. 64 Fler exempel framkommer ur empirin som momentet finanskris med 

sammanslutningen finans och kris som exempel på nodalpunkt. Momentet finanskris som 

framkommer ur empirin sätts i relation till kris i samband med ordet ekonomi. Finanskrisen talas 

om som en svår situation för samhället med orden hot och fara i tidningsartiklarna från Folkbladet 

och Norrköpings Tidningar.65 

 

När ett element inte fixeras utan är mer obestämd i sin betydelse ses elementet som flytande 

signifikant, exempel på flytande signifikanter som framkom i empirin är orden vi och ordet många.66 

Elementen står här utan någon tydlig referenspunkt och är öppet för flera definitioner och 

tolkningar.  Exempel är här elementet kropp som i sig själv blir flytande signifikant eftersom det 

ännu inte uppnått en fixerad betydelse och förståelse över vad kropp relateras till. Flytande 

signifikant skiljer sig därmed från moment eftersom moment är fixerade i sin betydelse, sin 

referenspunkt, och blir därmed relativt orubbad i form av hur betydelsen ska tolkas och förstås.67  

8.1 Flera diskurser i samma fält 

Vilka sammanslagningar mellan elementen som kan kombineras utgår från det diskursiva fältet. 

Jørgensen och Phillips menar att Laclau och Mouffe beskriver det diskursiva fältet som en 

uteslutning av betydelser. Diskursordning kommer också att återkomma i den här studien och 

kommer från den kritiska diskursanalysen eftersom det kan komplettera analysen när Jørgensen 

och Phillips beskriver att diskursordning 

[…] kan beteckna ett avgränsat antal diskurser som strider i samma terräng.68  

Jørgensen och Phillips skriver att diskursordning visar på att flera diskurser inte alltid utesluts 

utan kan också ha flera tolkningar och då röra sig inom samma territorium utan att tolkningarna 

utesluter varandra. I det diskursiva fältet utesluts diskurser utifrån om de förstås och tolkas olika 

och här menar Jørgensen och Phillips att diskursordning kan komplettera Laclau och Mouffes 

diskursiva fält när diskursordning visar på att det kan finnas flera tolkningar av diskurserna.69 

 

Exempel på flera diskurser inom samma fält framkommer i empirin vid exempelvis 

arbetsmarknad. Arbetsmarknaden beskrivs som försämrad under lågkonjunkturen med element i 

form av ord som uppsägning, varsel och brist på arbete. Orden är relaterade till varandra och rör sig 

inom samma diskursordning genom att orden används tillsammans under beskrivningar av 

arbetsmarknad. 70 

                                                 
64 Jørgensen & Phillips, s. 32 ff. 

65 Se tidningsartikel nummer 2, 4, 15 & 26. 

66 Se tidningsartikel nummer 17 & 19. 

67 Jørgensen & Phillips, s. 35 ff. 

68 Id., s. 34. 

69 Ibid. 

70 Se tidningsartikel nummer 11, 12 & 24. 
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Däremot är arbetsmarknad inte samma diskursiva fält eftersom uppsägning, varsel och brist på 

arbete överensstämmer endast som en diskursordning men de artikuleras inte med varandra, med 

andra ord elementen uppsägning, varsel och brist på arbete fixeras aldrig till moment och rör sig 

därför inte om samma diskurs.71 Lingren beskriver ett liknande exempel om diskursordning men i 

relationen till droger och skriver då att fixeringen beror på att orden överensstämmer men glider isär 

när de var för sig leder in på olika föreställningar inom diskursordningen arbetsmarknad. Det rör 

sig inte om en bestämd diskurs utan snarare flera i diskursordningen arbetsmarknad.72 Det är en 

kamp mellan diskurserna gällande vilken diskurs som ska ha företräde samt hur diskurserna ska 

tolkas och förstås eftersom diskurser går in i varandra och ständigt omformas.73 Det är därför 

Jørgensen och Phillips menar att diskursivt fält kan kompletteras av diskursordning och med den 

kritiken i tankarna tar vi oss an den kritik som finns mot diskursteorin. 

8.2 Kritik mot diskursteorin 

När det gäller studier är de endast så starka som sin svagaste länk och därför är det viktigt för mig 

att här visa att det finns relevant kritik att lyfta mot diskursteorin. Jag tog tidigare upp att 

diskursteori är ett ”paket” med regler för både teori och metod vilket både är dess fördel men 

också dess nackdel. Fördelen, är att diskursanalys erbjuder ett genomgående sätt att arbeta och 

förstå datamaterialet under analyseringen men samtidigt riskerar man som forskare att känna sig 

begränsad och låst av diskursteorins regler för teori och metod.74 

 

Kritiken av Jørgensen och Phillips påpekar att det är nödvändigt att ha diskursanalys som både 

teori och metod inom diskursteori eftersom analysmetoden bidrar till att forskaren ska kunna se 

diskurserna som annars kan vara svåra att se. Jørgensen och Phillips förklarar det som att  

När man arbetar med diskurser som man själv är nära – och tycker att man känner intill hudlöshet – är det 
särskilt svårt att se dem som diskurser, alltså som socialt konstruerade betydelsesystem som kunde ha varit 
annorlunda.75 

Här uttrycks hur det kan vara svårt att se föreställningarna, att se diskurserna likt en socialt 

konstruerad verklighet och därför behöver diskursteorin fungera som både en teori och metod 

för att det tillsammans skapar ett avstånd till empirin.76 Diskursteorin skapar här ett avstånd som 

gör att jag som forskare lättare kan se förbi min egen förståelse för att kunna se diskurserna i 

samhället och analysera dem. 

 

                                                 
71 Se mer under rubrik 9.4.2 Diskursordning kring arbetsmarknad. 

72 Lindgren, s. 191 f. 

73 Jørgensen & Phillips, s. 32 ff. 

74 Id., s. 28. 

75 Ibid. 

76 Ibid. 
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Jørgensen och Phillips tar också upp att Laclau och Mouffe i sin diskursteori inte tar hänsyn till 

att individer och grupper i samhället inte har samma utgångspunkt i form av samma möjligheter i 

samhället att uttrycka sig. Diskursteorin menar att nästintill allt socialt kan studeras genom 

diskursanalytiska redskap för att se hur det sociala är en konstruktion av diskurser. Problemet 

med diskursteorin är att Laclau och Mouffe själva inte erbjuder konkreta vägar för textnära 

analys. Jørgensen och Phillips skriver att även om det är en viktig kritik mot teorin anser de att 

teorin ändå går att utnyttja för diskursanalys.77 Det är genom Jørgensen och Phillips exempel på 

diskursanalys via diskursteorin som tas upp och de menar att diskursteorin går att kombinera med 

andra sätt att analysera diskurser, det är till och med så att det kan ses som en fördel genom att 

det kan bidra till att utveckla analysen.78 I den här studien tar jag till mig den här kritiken utifrån 

Jørgensen och Phillips och ser att en kombination är till fördel för forskningsprojektet eftersom 

det kan bidra till en fördjupad förståelse av empirin, och vidare tar vi del av studiens empiri. 

8.3 Empiriskt material 

Skillnader och likheter mellan tidningarna framkommer i analysen. När tidningarnas namn tydligt 

framkommer i analysen beror det på att här finns det en skillnad att ta hänsyn till, men när 

analysen talar om tidningsartiklar så är det en likhet som framkommer. Det handlar då om att 

tidningsartiklarna är inne på samma spår oavsett vilken tidning de publicerats i.  

 

Att se över konjunkturen i Norrköping är ett medvetet val som beror på att jag vill få fram vilken 

effekt konjunkturen har haft i staden. Norrköping som stad, har likt flera städer i Sverige haft en 

ökad arbetslöshet under den valda tidsperioden. Städer utgör olika kontexter med varierande 

förhållanden och därmed är det relevant att fokusera på en stadsregion för att skapa sin en 

helhetsbild över hur diskursen kring konjunkturförändringar beskrivs. 

 

Medias bild är relevant när tidningsartiklarna lyfter fram ämnen som är relevanta för den samtid i 

vid vilken tid de publiceras. Empirin visar att en lågkonjunktur var på ingång i början av 2008 och 

därmed relevant att studera och för att belysa en mer nyanserad bild över diskursen har två 

tidningar med olika politisk ”färg” studerats, Folkbladet och Norrköpings Tidningar.79 Genom att 

utgå från två tidningar skapades möjligheten till att lyfta fram likheter och skillnader mellan dem 

för analysering. Valet av Folkbladet och Norrköpings Tidningar var ett medvetet val eftersom 

tidningarna har olika politiska bakgrunder och kan därmed vara intressanta att jämföra och ta del 

av. De artiklarna som analyserats är tidningar från Norrköping men artiklarna berör flera städer 

och länder i sin rapportering av lågkonjunkturen i samhället.  

 

                                                 
77 Id., s. 31, 57 & 62. 

78 Id., s. 10 & 34. 

79 Se rubriken 10.1 Politisk vinkling. 
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Under 2009 visar empirin hur en lågkonjunktur sker i Sverige och därmed visas en väsentlig 

tidpunkt att studera lågkonjunktur genom. Vid insamlingen av empiri finner jag 203 artiklar i 

Folkbladet som berör lågkonjunktur och i Norrköpings Tidningar är det 861 publicerade artiklar 

som framkommer när jag gör en helhetssökning utifrån deras egna hemsidor över publicerade 

artiklar gällande lågkonjunktur i deras arkiv. Det är en betydande skillnad när det under 2007, året 

innan, och under 2010, året efter, endast hade 2-75 artiklar om lågkonjunktur i Folkbladet. I 

Norrköpings Tidningar var det endast 4-83 antal artiklar under året innan, 2007, och året efter 

2010, som berörde lågkonjunktur och därmed fastställdes en tidpunkt för analys. För att begränsa 

urvalet ytterligare valdes artiklar ut utifrån om de var publicerade under 2008 eller 2009 och fick 

då fram 121 artiklar hos Folkbladet och 466 artiklar i Norrköpings Tidningar som berörde 

lågkonjunktur;80 och från de här artiklarna valdes de ut utifrån om de hade lågkonjunktur som 

fokus vilket bildade studiens empiri. 

9 Analys 

Det är genom empirin som det framkommer att Sverige under 2008 drabbades av en 

lågkonjunktur. Studien fokuserar därmed på tiden mellan oktober 2008 fram till mars 2009 som 

en representativ utvald tid för analysering.81 Den svagare ekonomiska situationen som uppstod i 

samhället under den här perioden beskrivs av empirin som en samhällsförändring med 

ekonomiska effekter på samhället och individen, vilket uppmärksammas av media. Arbetslöshet 

framkommer och beskrivs som en konsekvens av lågkonjunkturen med stöd från information 

som inhämtats från exempelvis Konjunkturinstitutet, Statistiska Centralbyrån eller Handelns 

Utredningsinstitut för att påvisa hur tidningsartikelns information är pålitlig för individen.82  

 

Tidningarna vill ligga steget före genom att inhämta den senaste informationen för att kunna 

förutspå framtiden och vara aktuella. Problemet med att förutspå framtiden är det Chen påpekar 

att även om det går att gissa sig till när en hög- eller lågkonjunktur är på ingång är det bara en 

gissning och därför är inte konsekvenserna självklara när situationen kan förändras.83 Ett exempel 

på en gissning om framtiden som framkommer  

                                                 
80 Widar Andersson, Folkbladet, 

http://www.folkbladet.se/sok/Default.aspx?pagenumber=0&querystring=l%25c3%25a5gkonjunktur&navigators=d

atehierarchy%252cS%252c%255e2009%2524%252cS%252cDate%2bhierarchy%252cS%252c2009&m=fb 

(13.02.2012); Anders Nilsson, Norrköpings Tidningar,  

http://www.nt.se/sok/default.aspx?pagenumber=0&querystring=l%25c3%25a5gkonjunktur&navigators=datehierar

chy%252cS%252c%255e2008%2524%252cS%252cDate%2bhierarchy%252cS%252c2008&m=ntsesppublished&s=

freshness3 (13.02.2012) 

81 Widar Andersson, Folkbladet, 

http://www.folkbladet.se/sok/Default.aspx?pagenumber=1&querystring=l%25c3%25a5gkonjunktur&m=fb 

(13.02.2012); Anders Nilsson, Norrköpings Tidningar, http://www.nt.se/sok/?querystring=lågkonjunktur (13.02.2012) 

82 Se tidningsartikel nummer 16 & 27. 

83 Chen, s. 211. 

http://www.folkbladet.se/sok/Default.aspx?pagenumber=0&querystring=l%25c3%25a5gkonjunktur&navigators=datehierarchy%252cS%252c%255e2009%2524%252cS%252cDate%2bhierarchy%252cS%252c2009&m=fb
http://www.folkbladet.se/sok/Default.aspx?pagenumber=0&querystring=l%25c3%25a5gkonjunktur&navigators=datehierarchy%252cS%252c%255e2009%2524%252cS%252cDate%2bhierarchy%252cS%252c2009&m=fb
http://www.nt.se/sok/default.aspx?pagenumber=0&querystring=l%25c3%25a5gkonjunktur&navigators=datehierarchy%252cS%252c%255e2008%2524%252cS%252cDate%2bhierarchy%252cS%252c2008&m=ntsesppublished&s=freshness3
http://www.nt.se/sok/default.aspx?pagenumber=0&querystring=l%25c3%25a5gkonjunktur&navigators=datehierarchy%252cS%252c%255e2008%2524%252cS%252cDate%2bhierarchy%252cS%252c2008&m=ntsesppublished&s=freshness3
http://www.nt.se/sok/default.aspx?pagenumber=0&querystring=l%25c3%25a5gkonjunktur&navigators=datehierarchy%252cS%252c%255e2008%2524%252cS%252cDate%2bhierarchy%252cS%252c2008&m=ntsesppublished&s=freshness3
http://www.folkbladet.se/sok/Default.aspx?pagenumber=1&querystring=l%25c3%25a5gkonjunktur&m=fb
http://www.nt.se/sok/?querystring=lågkonjunktur
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– Vi tror på en bra tillväxt i räntekontot, som är skillnaden mellan bankernas kostnader för inlåning och 
intäkterna för utlåning till olika typer av krediter, säger Rodney Alfvén, analyschef på CA Cheureux. […] 
Däremot kommer intäkterna för aktiehandel och kort ha minskat kraftigt i spåren av börsrasen och den 
snabbt försämrade lågkonjunkturen. – Där räknar vi med en kraftigt negativ tillväxt säger Rodney 
Alfvén.84 

Exemplet visar hur en analys har utförts utifrån den information som finns tillgänglig och är en 

uträknad gissning om hur framtiden eventuellt kan bli. Artikeln beskriver först en positiv bild av 

ekonomin men fortsätter man som läsare att ta del av artikeln framkommer det hur tillväxten 

kommer att minska drastiskt med den svagare ekonomi och den negativa framtiden visar sig. 85 

 

Negativ framtid av lågkonjunkturen beskrivs vidare i relation till arbetsmarknad som exempelvis 

De senaste veckorna har arbetsmarknaden fått sig en rejäl spark i magen av den kommande 
lågkonjunkturen.86 

Lågkonjunktur och arbetsmarknad blir i exemplet sammanlänkade i synen på hur en mörk 

framtid visar sig. Lågkonjunkturen anses vara anledningen till den mörka framtiden.87 Den 

framtidsbild som förutspås vid en lågkonjunktur i tidningsartiklarna är en mörk framtid i form av 

en ökad arbetslöshet och en försvagad ekonomisk situation där det i slutändan är individen som 

drabbas hårdast.88 Med en snabb överblick är det den bilden som framkommer, en negativ 

framtid där lågkonjunkturen anses vara självklar och dess effekter är oundvikliga,89 men vad är 

det som visar sig när vi fördjupar oss i empirin är vad vi fortsätter med.  

9.1 En känsla av oro 

Det som framkommer i relation till lågkonjunkturen i Norrköping är hur tidningsartiklarna 

beskriver att lågkonjunkturen är oundviklig men att den under 2008 förvärrades på grund av att 

världsekonomin var svag. Samhället påverkas av att världen är global och globaliseringen beskrivs 

som en del av att samhället förändras. Globaliseringen beskrivs i relation till ekonomi och 

tidningsartiklarna tar upp hur oro i på börsen i USA också spelar in på den svenska ekonomin 

och skapar en oro på den svenska börsmarknaden och ett exempel på oro syns i exemplet här 

De kraftiga rasen under årets första börsdagar spär därmed på en redan stor oro bland i synnerhet 
småsparare, som nu väljer att flytta investeringarna från börsen till andra sparformer i väntan på bättre 
tider.90 

Ordet som här hamnar i fokus är oro. Oro beskrivs i relation till att ekonomin förvärrar 

arbetsmarknaden för individerna och skapar en oro i samhället.91 Oron är bunden till en kontext, 

                                                 
84 Se tidningsartikel nummer 28. 

85 Se tidningsartikel nummer 28. 

86 Se tidningsartikel nummer 11. 

87 Se tidningsartikel nummer 11 & 12. 

88 Se tidningsartikel nummer 2, 19, 25 & 28. 

89 Se tidningsartikel nummer 2, 19, 25 & 28. 

90 Se tidningsartikel nummer 20. 

91 Se tidningsartikel nummer 20 & 23. 
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i det här fallet arbetsmarknaden i USA, och oron beskrivs som att det även kan drabba och 

förändra samhället i Sverige, vilket kan ändra de regelfästa handlingarna, institutionaliserade 

handlingarna,92 hos individen och samhället, en samhällsförändring är på ingång. För samhället kan 

förändringen innebära att den försämrade och oroliga ekonomiska situationen gör att företagen 

förändrar tankesättet gällande satsningar till att satsa på kostsiktig vinst snarare än satsa på vinst 

på lång sikt och inte heller anställa lika många individer, skriver Asplund, Eriksson och Strand,93 

vilket också framkommer i empirin genom exemplet 

– Alla är försiktiga och försöker lösa med befintlig personal. Även företag som inte behöver vara det är 
försiktiga med att ta in semestervikarier, säger hon.94  

I exemplet beskrivs hur oro förändrar tänkandet hos företagen och Jørgensen och Phillips skriver 

att det beror på att upplevelsen av samhällsförändring förändrar hur individens handlingar är 

bundna till en kontext.95 Handlingarna förändras när individen kan behöva förändra sina vanor 

för att istället behöva spara inför den försvårade ekonomiska situationen för att undvika risken att 

hamna i katastrof. 

9.1.1 Undvika risker 

Beck menar att en väsentlig punkt är att se den påverkan som vetenskapen har, 

informationsspridningen har sin del i hur risksamhället utvecklas eftersom kunskapen som lyfts 

fram och får tolkningsföreträde kan antingen förminska eller överdriva eventuella effekter eller 

risker av en katastrof hos individen,96 vid vilket Giddens skriver att det hos individer finns en 

tilltro till experters uttalanden.97 Experterna refereras till i tidningsartiklarna,98 och är troligtvis 

inskrivna i artiklarna pågrund av det finns ett förtroende för expertkunskap hos individerna som 

läser artikeln.99 Ett exempel är 

Den ryande lågkonjunkturen till trots har antalet privatpersoner med betalningsanmärkningar knappt ökat 
de senaste månaderna. – Många är försiktiga nu och sparar eftersom de inte vet hur framtiden ter sig, 
säger Roland Sigbladh, marknadschef på affärs- och kreditupplysningsföretaget UC, till TT. – Men i takt 
med att konjunkturen försämras tror vi att allt fler privatpersoner kommer att få betalningsproblem.100 

Det intressanta i artikeln är att det ses som ovanligt att betalningsanmärkningarna under 

lågkonjunkturen inte är mer än en procent högre. En marknadschef är experten i artikeln som 

beskriver att han trots det tror på en försämrad framtid under lågkonjunkturens gång, vilket visar 

                                                 
92 Jørgensen & Phillips, s. 25, 31 & 62. 

93 Asplund, Eriksson & Strand, s. 3. 

94 Se tidningsartikel nummer 7. 

95 Jørgensen & Phillips, s. 25, 31 & 62. 

96 Beck, s. 33. 

97 Beck, s. 33; Chen, s. 211; Giddens, 1996, s. 118-139. 

98 Se tidningsartikel nummer 9, 12 & 13. 

99 Giddens, 1996, s. 118-139. 

100 Se tidningsartikel nummer 14. 
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hur artikeln landar i den oroliga framtidsbilden.101 Tidningsartiklarna vill därmed troligtvis skapa 

en ökad trovärdighet hos individen med hjälp av expertutlåtanden vilket bidrar till att individen 

ska uppleva att informationen i artikeln är trovärdig.102  

9.2 Lågkonjunktur och kris 

När man som forskare gräver djupare i empirin ser vi hur lågkonjunkturen i empirin kopplas 

samman med finans i form av ekonomi. Lågkonjunkturens krissituation beskrivs som självklar och 

som en effekt av att lågkonjunkturen för med sig en svagare ekonomisk situation. Ekonomi 

artikuleras, med negativ benämning, genom momentet finanskris med kris, ekonomi, svår situation, 

hot och fara. 103 Ett exempel på elementet hot i relation till lågkonjunkturen är 

Trots att landstinget har fem miljarder kronor i olika placeringar, är lågkonjunkturen ett större hot än den 
galloperande finansiella krisen.104 

Exemplet visar att trots framkommer men artikeln i sig är negativ och det negativa domineras av 

att lågkonjunkturen är ett hot mot ekonomin. Finansiell kris och lågkonjunktur delas i citatet och 

kombineras inte mer än att de är båda kopplade till ekonomi, men vidare står det 

Finanskrisen får honom inte att sova dåligt om nätterna, däremot är han oroad över utvecklingen för 
samhällsekonomin.105 

Lågkonjunkturen beskrivs i sammanhanget med finanskris i relation till hot för ekonomin i 

artikeln och ingår här i samma diskursiva fält och inte diskursordning eftersom de sammanlänkas, de 

utesluter inte varandra utan de relateras till föreställningen om samhällsutvecklingen. 

Samhällsutvecklingen ses som orolig när framtiden målas upp som orolig.106 Det är kopplingen till 

ordet finans som en nodalpunkt och gör att ekonomin blir tydlig i momentet finanskris. 

Lågkonjunkturens uttalade koppling till finans kan ses som nodalpunkt som får 

tolkningsföreträde när det förstås i ett negativt sammanhang i form av att det råder en ekonomisk 

kris i samhället. 107 

 

Den svåra situationen som återkommer förklaras i relation till att det inte är någon som 

överblickar krisen. I en tidningsartikel beskrivs den rådande ekonomiska krisen som 

lågkonjunkturen frambringar är en kris som ingen ser över. Lågkonjunkturen återkommer här till 

momentet finanskris och kopplar samman ord som vi och fara till en gemensam föreställning som 

utesluter andra tolkningar av lågkonjunktur. I tidningsartikeln framkommer dessutom den 

flytande signifikanten vi vilket bidrar till en känsla av att läsaren kan vara i fara om han eller hon 

                                                 
101 Se tidningsartikel nummer 14. 

102 Se tidningsartikel nummer 7, 11, 12, 13, 24 & 25. 

103 Se tidningsartikel nummer 2, 4, 15, 26 & 28. 

104 Se tidningsartikel nummer 26. 

105 Se tidningsartikel nummer 26. 

106 Se tidningsartikel nummer 4 & 26. 

107 Se tidningsartikel nummer 4. 
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anser sig vara en del av det vi som tidningsartikeln refererar till.108 Det skapas en common-sence109 

känsla när individen endast ser en bild av samhällets lågkonjunktur eftersom beskrivningen i 

tidningsartikeln utesluter andra tolkningar av lågkonjunkturen. Davidsson uppmärksammar att i 

media kan särskilda synpunkter få större utrymme än andra genom att de får tolkningsföreträde 

ett hegemonistiskt företräde, och dominerar diskussionen; 110 som exempelvis när 

tidningsartiklarna använder kris och fara i relation till lågkonjunktur. 111 Särskilda ämnet har alltså 

tolkningsföreträde i debatten och lämnar lite eller inget utrymme för andra synvinklar, skriver 

Davidsson.112  

9.3 Konsumtionen förändras 

Konsumtion tas upp i negativ bemärkelse i artiklarna. Konsumtion beskrivs som förändrat under 

lågkonjunkturen eftersom individer och banker inte har samma tillgång till kapital, kapital i form 

av pengar. Hur det talas om konsumtion är som om det är ett resultat av en ekonomisk kris, 

kontexten kring konsumtion beskrivs som en negativ situation som är en konsekvens av den 

försämrade ekonomin.113 Dessutom framkommer elementet rasar som för fram en känsla av att 

det är en process, någonting som kommer att ske och kommer att skapa en svår framtid 

ekonomiskt sett.114 Konsumtion talas om, artikuleras i förhållande till bankernas ekonomiska 

situation och ett exempel är när en tidningsartikel skriver 

Genom att våra banker kommer få allt svårare att få tag i nya pengar, som de i sin tur vill fortsätta att låna 
ut. Det innebär att bankerna blir tuffare med utlåningen. Människor och även småföretag får svårare att få 
lån och får de det så blir det till en högre ränta än tidigare.115 

Tidningsartikeln tar upp att det blir svårare för banker att få tag i pengar och därmed svårare för 

banker att låna ut till individer vilket resulterar i kris, bankerna hamnar här i fokus. Det är en 

kommande process inom den finansiella krisen och lågkonjunkturen kommer att bidra till att 

bankernas fall kommer att drabba individen, och åter igen framkommer lågkonjunkturen som en 

oundviklig process där bankerna, individerna och småföretagen drabbas.116 

 

I diskussionen likställs bankerna nästintill med individerna när artiklarna tar upp hur även 

bankerna är låntagare 

Och både vi människor och banker är ju låntagare, vilket man inte alltid tänker på.117 

                                                 
108 Se tidningsartikel nummer 4, 17 & 19. 

109 Berger & Luckmann, s. 7 f. & 77. 

110 Davidsson, s. 164 f. 

111 Se tidningsartikel nummer 4, 14, 17 & 19. 

112 Davidsson, s. 164 f. 

113 Se tidningsartikel nummer 4, 11 & 27. 

114 Se tidningsartikel nummer 27. 

115 Se tidningsartikel nummer 4. 

116 Se tidningsartikel nummer 4, 11 & 27. 

117 Se tidningsartikel nummer 4. 
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Exemplet visar att både individer och banker är utsatta under denna ekonomiska kris. Därtill 

beskrivs det vidare hur bankerna”[…] i sin tur vill fortsätta att låna ut”118, där valet av i sin tur 

visar på föreställningen gällande att bankernas uppdrag är att låna ut pengar och att det inte är på 

grund av bankerna som krisen och lågkonjunkturen bryter ut utan att banken i sammanhangen 

beskrivs som ett offer av situationen likt småföretagen och individerna.119 Inom konsumtion 

framkommer också i praktiska exempel, som resvanor och sopbrist, vilka visar hur konsumtion i 

relation till lågkonjunktur lyfts fram som en förändring som sker eller kommer att ske i relation till 

exempel som ofta fokuserar på den negativa aspekten.120  

9.4 Arbetsmarknad 

Arbetsmarknad är ett begrepp som blir centralt eftersom det flera gånger talas om i relation till 

lågkonjunktur. I tidningsartiklar som berör lågkonjunkturen så talas det om arbetsmarknad ofta i 

negativ bemärkelse och som någonting som är på ingång med element som uppsägning, varsel och 

brist på arbete ofta i relation till statistik som visar på siffror med ökande arbetslöshet under utvald 

tidsperiod.121 Ett exempel är 

I februari varslades 16 000 personer om uppsägning, enligt Arbetsförmedlingen. Det kan jämföras med de 
3 100 som varslades om uppsägning samma månad i fjol. Det är den högsta februarisiffran hittills.122 

I exemplet beskrivs statistiken som ett exempel på informationen i artikeln stämmer. Artikeln 

beskriver det som självklart, statistiken visar att det stämmer eftersom statistiken visar att så har 

skett: det har blivit färre antal arbeten i Norrköping, menar tidningsartikeln.123 Fler exempel 

beskriver en negativ framtid på grund av en försämrad arbetsmarknad under lågkonjunkturen 

Det finns i nuläget inga tecken på att antalet varsel kommer att stanna av. Redan under oktobers åtta 
första dagar varslades ytterligare 6200 personer i Sverige om uppsägning.124 

Föreställningen kring arbetslösheten som lyfts fram i tidningsartiklarna visar en mörk bild på 

grund av lågkonjunkturen ger en försämrad ekonomisk situation men samtidigt framkommer det 

att vissa av artiklarna har en vilja visa på att det inte är så illa som det låter, ett exempel är  

– Men många av de som varslats är yngre och har god yrkeskompetens och har därför möjlighet att få 
andra jobb, säger Gösta Landgren.125  

I diskussionen som framförs av tidningsartiklarna är det männens arbetssituation som framträder. 

I en artikel avslutas artikeln med att diskutera att det främst är unga män som blir arbetslösa och 

därför är det inte så illa när de har möjlighet att söka sig till nya arbeten pågrund av sin ålder.126  
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Det visas hur valet av elementet men efter en negativ beskrivning av arbetsmarknaden i 

tidningsartikeln vill vända bilden av den ökande arbetslösheten till att bli någonting positivt. Att 

ha en ung ålder lyfts som positivt i relation till att förlora sitt arbete och tidningsartiklarna uttrycker 

hur arbetslöshet inte är lika negativ så länge det gäller arbetslösa vid en viss ålder. Det är alltså 

männen som främst lyfts i relation till lågkonjunkturen med beskrivningen att de främst gäller 

unga män och det därmed främst handlar om arbetslöshet, om män vid en särskild ålder.127 

 

Däremot i relation till ekonomi beskrivs lågkonjunktur och arbetslöshet som begrepp med en 

mörk framtid i form av svagare ekonomi.128  Tidningarnas sätt att tala om problem och belysa 

dem har en betydelse när tidningarna blir ett sätt för individen att orientera sig i omvärlden 

genom att det skrivna språket närmar sig individen och tidningsartiklarna använder gärna 

metaforer för att få individen att se texten som mer levande. 

9.4.1 Metaforer spelar in 

När tidningsartiklarna beskriver elementet arbetslöshet med en mörk bild av framtiden finns det en 

möjlighet att läsaren väljer att ta till sig informationen och känna sig träffad. När individen vidare 

läser och finner att artikeln dessutom beskriver arbetslösheten likt ett problem som växer 

lavinartat skapar ordvalet en känsla av fara. Faran som framkommer beskrivs i relation till att 

Sverige influeras av lågkonjunkturen och den finansiella krisen som ett globalt problem med ökad 

arbetslöshet som konsekvens och metaforen som lavinartat används för att beskriva situationen 

Antalet varsel i riket har ökat lavinartat. I september varslades 8 000, en ökning med nästan 270 procent 
jämfört med samma månad förra året.129 

Lågkonjunkturen beskrivs därmed gärna med siffror som ger tyngd tillsammans med metaforen 

som vill visa hur otroligt fort och snabbt det sker, så snabbt att det likt en lavin inte går att 

hejda.130 Metaforen lavinartat bidrar till att tidningsartikeln från Folkbladet skapar en bild av att 

arbetslösheten ökar snabbt och är ett växande problem, likt en lavin.131 Språket och användningen 

av språket blir här centralt när metaforer i den skrivna texten skapar en bild över hur problem 

kan och ska tolkas och upplevas av individen. Berger och Luckmann skriver att den omvärld som 

individen orienterar sig i tolkas genom språket,132 så om individen väljer att anamma 

tidningsartikeln beskrivning av ett lavinartat problem så kan individen själv se problemet som ett 

enormt växande problem. Genom Lingren,133 kan jag se att tidningsartiklarna uttrycker 
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arbetsmarknad, med flera tolkningar och därmed blir arbetsmarknad en diskursordning men inte 

samma diskurs, eftersom det handlar om hur vi talar om arbetslösheten i relation till dess 

sammanhang som skapar visar om det är en enhetlig diskurs eller som här arbetsmarknad som 

flera diskurser som rör sig inom samma diskursordning,134 vi fortsätter… 

9.4.2 Diskursordning kring arbetsmarknad 

Det vi uppmärksammat är att arbetsmarknad beskrivs i relation till lågkonjunkturen i 

tidningsartiklarna där elementen berör snarlika ämnen och rör sig därmed inom samma diskursiva 

ordning men inte inom samma diskursiva fält. De är flera föreställningar av arbetsmarknaden 

som förekommer.135  

 

Inom arbetsmarknad förekommer element som uppsägning, varsel och brist på arbete som 

överensstämmer inom arbetsmarknad men inte helt eftersom de aldrig går samman. Elementen 

uppsägning, varsel och brist på arbete fixeras aldrig till moment utan istället glider orden isär när 

betydelserna av de här elementen inte går samman och fixeras.136 Varsel och uppsägning 

framkommer ofta tillsammans 

Det finns i nuläget inga tecken på att antalet varsel kommer att stanna av. Redan under oktobers åtta 
första dagar varslades ytterligare 6200 personer i Sverige om uppsägning.137 

I exemplet framkommer hur varsel och uppsägning innebär att individen förlorar sitt arbete men 

beskrivningen av brist på arbete framkommer inte i relation till förlorat arbete utan här glider det 

isär eftersom brist på arbete beskriver hur individer har svårt att få arbete när antalet arbeten har 

minskat  

Antalet lediga jobb i Norrköping är hälften så många jämfört med samma tid förra året.138 

Arbetsmarknad beskriver därmed liknande ämnen men på olika sätt och glider isär när de inte 

fixerar sin betydelse av vad det betyder. Arbetsmarknad blir ett exempel på en diskursordning när 

synen på vad som ingår i arbetsmarknad utökas istället och utesluter inte andra tolkningar. 

Howard beskriver hur Laclau och Mouffes ser att diskuren inte endast är språkliga fenomen utan 

en konstruktion som strukturerar det sociala i samhället.139 Lågkonjunkturen blir realistisk och 

aktuell i tidningsartiklarna och skapar ett tidsenligt tema att ta upp och belysa när tidningarna vill 

förhålla sig efter vad som sker. Tidningarna blir ett sätt att se omvärlden genom det skrivna 

språket, men det är individen som själv väljer att ta till sig informationen eller inte. 
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9.5 Ljusglimtar framkommer 

Ljusglimtar gällande lågkonjunkturen framkommer också i tidningsartiklarna även om det är 

något svårare att finna. De här ljusglimtarna som framkommer beskrivs inte som lika självklara i 

relation till lågkonjunkturens svagare ekonomi till skillnad från den common-sence140 känsla som 

uppstod vid beskrivningen av de negativa konsekvenserna som en lågkonjunktur har. 

 

En skillnad som i de positiva effekterna av lågkonjunkturen är att de inte lika ofta beskrivs i 

relation till individerna på samma sätt som de negativa konsekvenserna gör. Med andra ord så 

relateras det inte lika ofta till läsaren till skillnad från det negativa som ofta talas i relation till 

individen med ord som vi i sammanhanget; vi som att det är individen som är utsatt för 

lågkonjunkturens effekter.141 Istället beskrivs ljusglimtarna som att trots att det är lågkonjunktur så 

framkommer ljusglimtar i form av att en finanskris inte endast är negativ, ett exempel är 

Trots allt tal om lågkonjunktur och bankkriser har antalet nyregistreringar av företag inte minskat. Det 
visar ny statistik från InfoTorg. Däremot är Östergötland ett av de län i Sverige där det registreras minst 
företag per invånare.142 

Vilket visar hur trots används i relation till en positiv aspekt, fler registreringar av nya företag 

förekommer men artikeln i sin helhet låter negativ när den fortsätter med att beskriva att det är 

sämre i Östergötland.143 Fler exempel framkommer om hur lågkonjunkturen trots allt kan 

medföra positiva aspekter som att priser pressas och att sopberg minskar i Norrköping.144  

 

Den positiva bilden av lågkonjunkturen framkommer tydligast inför lågkonjunkturens ingång, i 

tidningar publicerade innan oktober 2008, och ett exempel är 

Räntorna steg efter Konjunkturinstitutets (KI) prognos om att det blir en mild lågkonjunktur och att 
Riksbanken bör sänka räntan redan i höst.145 

Exemplet beskriver en mild inkommande lågkonjunktur på grund av att oljepriset sjunkit under 

augusti år 2008. Ljusglimtarna, det positiva kring lågkonjunkturen, är inte är lika framträdande 

även om de förekommer. Det kan bero på att särskilda föreställningar får tolkningsföreträde och 

får över andra i media. Den negativa bilden lyfts fram och även när positiva saker framkommer 

så beskrivs de i tidningsartiklarna som att någonting positivt har skett trots att det är 

lågkonjunktur, ordet trots blir i fokus vid vilken lågkonjunkturen liknas vid en process som ska 

komma.146 Det är ett tecken på hur hegemoni spelar in menar Laclau och Mouffe, när en 
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föreställning dominerar fältet över andra tolkningar så skapas en situation av att en föreställning 

får tolkningsföreträde,147 lågkonjunkturens negativa effekter dominerar debatten. 

9.6 Oro och risksamhället 

Tidningarna vill vara aktuella och genom att beskriva en inkommande process genom att ta del av 

information om vad som eventuellt ska ske och tar vi empirin och möter den med den 

mediediskussionen av Davidsson, uppmärksammas det att vissa diskurser har företräde över 

andra, de föreställningarna får tolkningsföreträde, ett hegemonistiskt företräde, ämnet tar alltså 

över i debatten och lämnar lite eller inget utrymme för andra synvinklar. 148 En liknande 

diskussion som framkommer här i studien när empirin visar hur lågkonjunktur domineras av en 

negativ framtidstro där individers sysselsättning är i fokus över andra faktorer.149 

 

Lågkonjunkturen lyfts också globalt och tolkningsföreträde får den mörka, negativa bilden av 

framtiden vid vilken ekonomin kommer att minska. Beck skriver att samhällsförändringen mot 

risksamhället beror på att individen numera är medveten. All den industrialisering som skett över 

tid har sina bieffekter och de är de här effekterna som individen är medveten om och ställer 

därför mer krav på andra individer och samhället både politiskt, ekonomiskt och socialt. 

Individen förändrar sitt tankesätt om samhället, om marknader och om samhällets ansvar inför 

exempelvis kommande generationer och den förståelse över vilka risker som kan ske innebär att 

undvika en katastrof.150 

 

Det krav som individen ställer på samhället syns i empirin och särskilt en artikel tar upp oron för 

katastrofsamhället med rubriken ”Lågkonjunkturen är farligare än vi tror”151 där artikeln beskriver 

hur det inte är någon som överblickar den kris som tidningsartikeln menar har skapats av 

lågkonjunkturen.152 Det är här som empirin och Beck visar hur samhället förändras, individerna 

och samhället är konstruerat och förändras när individens medvetenhet och oro om framtiden 

förändrar handlingsmönster och ställer nya krav mellan individer och på samhället. Han skriver 

att nutiden tilltro till forskning och vetenskap återspeglas i individens oro för risker  

Kritiken mot vetenskapen och oron för framtiden stämplas däremot som >>irrationalism>>; de är den 
verkliga roten till allt ont. Risker hör nu en gång ihop med framsteg, på samma sätt som svallvågor hör 
ihop med ett fartyg i hög hastighet. Risken är ingen modern uppfinning.153  

Det handlar här om att riskerna inte är någon ny uppfinning i vår nutid, utan riskmedvetenheten 

hos individerna följer vetenskapens framsteg. Vetenskapen lyfter riskerna för individerna och 
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skapar en oro för framtiden där individen kan se sin oro som irrationell. Alltså ologisk att oroa sig 

för när det ständigt tillkommer fler risker för individen som bestämmer sig för att inte ständigt 

kan gå runt och oroa sig för alla risker. Oron för riskerna ses tillslut som irrationell av individen 

eftersom det ständiga utökandet av riskerna skapar en ignorering som utökar faran när individen 

tillslut ignorerar riskerna istället för att välja att ta till sig dem.154 

 

Beck menar att förändringen är att när individens oro blir irrationell vilket utökar faran. Beck 

förklarar att 

Dess seger är en pyrrusseger. Den skapar det som den förnekar, det vill säga risksamhällets hotfulla 
situationer.155 

Det innebär att när oron för riskerna förnekas så undviker inte individen riskerna i samma 

utsträckning eftersom individens medvetenhet om alla risker gör att det blir för många risker att 

förhålla sig efter. Att gå runt och oroa sig för allt ses som irrationellt för individen som istället 

ignorerar riskerna, skriver Beck. Individen vet däremot att riskerna finns och framtiden blir 

hotfull när igen individ anses ta hänsyn till riskerna och framtiden blir hotfull med tankar om att 

samhället kan vara på väg mot en katastrof om inget förändras. Det handlar om en förändring 

sker i samhället mot att bli ett risksamhälle, ett samhälle där individen är medveten om riskerna 

men ignorerar dem trots att individen egentligen vill undvika riskerna för att inte hamna i ett 

katastrofsamhälle och därför ställer krav på andra individer och samhället.156  

10 Eventuell kritik mot studien 

Tidningarna strävar efter att ta upp ämnen som gäller för samtiden och när tekniken också 

erbjuder en etablering på internet finns den flera sätt att ta till sig tidningarnas ord. Det som 

framkom tydligt i tidningarna var att artiklar som handlade om lågkonjunktur var betydligt fler i 

tidningen Norrköpings Tidningar än i tidningen Folkbladet. Norrköpings Tidningar gav också 

oftare, än Folkbladet, fler detaljer kring lågkonjunkturen än vad som framkom i Folkbladet.157  

Det är en skillnad från Norrköpings Tidningar som mer visar lågkonjunktur som ett ekonomiskt 

begrepp där det ofta handlar om hur arbetet påverkas. Arbetet visar sig i Norrköpings Tidningar 

som mer inverkande på individen genom att exempelvis arbetet, eller förlorandet av ett arbete, 

riskerar att påverka individens privatliv och familj.158 Båda exempel framkommer i båda 

tidningarna men hur mycket plats perspektiven tar i de olika tidningarna skiljer sig. 

 

Om vi dessutom tittar över tidsperioden, slutet av 2008 fram till början av 2009, lägger artiklar 

från 2008 fram en mer inkommande process av lågkonjunkturen. Lågkonjunkturen ses som 
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någonting som är på ingång med gissningar om vad som kommer att se. År 2009 lägger mer 

fokus på vilka konsekvenser som redan har börjat visa sig på grund av lågkonjunkturen, som 

exempelvis ökande priser.159 Det visar hur tiden också spelar in i hur tidningsartiklar beskriver en 

händelse, i det här fallet en konjunktur.  

 

Om det är individens fokus som gäller, ser jag, att min studie inte har tagit med vilken effekt 

lågkonjunkturen kan ha haft på de individgrupper i samhället en intressant aspekt som tyvärr inte 

framkommer ur empirin och därför avgränsas i studien, jag vill dock påpekat att jag här ser en 

intressant aspekt att utveckla inför kommande forskningsprojekt. 

 

Att lågkonjunkturen hade effekter på arbetsmarknaden har vi sett igenom analysen men en aspekt 

som jag inte fördjupat är hur arbete, kön och etnicitet är saker som bidrar till att forma individens 

identitet. Charles Westin skriver att oavsett vilken konjunktur som råder är arbetslösheten 

jämförelsevis högre hos individer vilka är utrikesfödda snarare än inrikesfödda,160 vilket kan vara 

en intressant aspekt att diskutera i relation till den arbetslöshet som diskuteras i tidningsartiklarna 

när Laclau och Mouffe tar upp hur individens identitet formas av gruppbildning på exempelvis 

arbetsplatsen och hur identitet kan formas av den sociala omgivningen.161 Därför upplever jag att 

lågkonjunkturens effekt på de här aspekterna kan vara intressanta att finna svar på och 

arbetslöshet är centralt i studien men studiens huvudfokus är att se föreställningarna i artiklarnas 

rapporetring och därför utvecklas inte den här aspekten här.  

 

Det jag också ser som en möjlig fortsättning är att komplettera studien med högkonjunkturens 

påverkan för att skapa sig en större bild över hur konjunkturen kan förändra samhället men på 

grund av begränsad tid och plats är det inte möjligt att utöka det här men jag vill bjuda in 

framtida studier till att ta med den aspekten. För att ha ett hanterbart material har jag tagit del av 

tidningarna Folkbladet och Norrköpings Tidningar, vilka båda är representerade i Norrköping. 

Argumentet till mitt urval är att materialet behövde begränsas för att vara hanterbart och därför 

valde jag att sätta fokus på tidningar i Norrköping. 

10.1 Politisk vinkling 

I den här forskningsstudien har inte den politiska bakgrunden i tidningarna varit i fokus men jag 

har under insamlandet av empiri varit medveten om att tidningarna har olika politisk ”färg” vilket 

kan visa sig i deras artiklar. I Folkbladet framkom det artiklar som diskuterade lågkonjunkturen i 

relation till ämnen så som finanskris och klimatförändringar vilket framförs av Göran Persson 
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som tidigare varit statsminister och har sin politiska bakgrund inom socialdemokratierna.162 

Vidare diskuteras också utbyggnad av anstalter i relation till ordföranden i byggnadsnämnden Jan-

Olov Oster, som har kopplingar till socialdemokraterna i tidningsartiklarna ”Börja bygga direkt 

och tjäna pengar”163 och ”Bygg fängelset och tjäna pengar på lågkonjunkturen”164. Här 

framkommer en politisk sida i tidningen Folkbladet vilket spelar in när andra politiska åsikter inte 

framkommer på samma sätt, det är en relevant infallsvinkel att ta upp eftersom det kan inverka 

på studiens resultat,165 och därför utförde jag en djupare granskning. 

 

Granskningen utan artiklar med politiska vinklingar gav ett liknande resultat där individen blir 

mer framträdande i Folkbladet än i Norrköpings Tidningar. Individen uppmärksammas också av 

Norrköpings Tidningar i artiklar som ”Lågkonjunkturen skapar oro”166 och ”Konjunkturen 

påverkar svenska resval”167 men inte i lika hög utsträckning som Folkbladet. I Folkbladet är den 

politiska kopplingen tydlig när de skriver ut personernas bakgrund vilket är viktigt att vara tydlig 

med eftersom infallsvinkeln kunde ha påverkat studien. Det är relevant att diskutera när 

Lindblom och Torres tog upp diskussionen om att ”nyhetsartiklar” kan ha argumenterande inlägg 

och uttalanden; 168 och därför gjordes en djupgranskning av empirin. 

 

Vidare framkom det att Norrköpings Tidningar hade betydligt fler antal artiklar publicerade. I 

Norrköpings Tidningar beskrivs konjunkturen utifrån flera håll, det är inte endast Norrköpings 

konjunktursvängning som är i fokus och eftersom jag vill delge tidningarnas rapportering har jag 

tagit del av de här artiklarna trots att de diskuterar konjunktion i relation till flera länder. När jag 

enskilt analyserade de här artiklarna så uppstod globaliseringen tydligt, och ett exempel är artikeln 

”Tuffa år väntar storbankerna”169 som diskuterar hur svenska bankers ekonomi ser effekter från 

lågkonjunkturen i Baltikum. Vidare återfinner vi ett annat exempel 

Under onsdagen kom illavarslande signaler från USA där Goldman Sachs varnade för lågkonjunktur 
under 2008 och kraftigt stigande arbetslöshet.170 

Tidningsartiklarna fokuserar inte på Sveriges lågkonjunktur men drar kopplingar till Sverige 

genom globaliseringen där ekonomin är global. Däremot återkommer liknande resultat utifrån 

artiklarna som tar svenska städers påverkan av konjunkturen som fokus såsom exempelvis 

artiklarna ”Lågkonjunkturen ger högre pelletspris”171 och ”Många dåligt rustade för sämre 
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tider”172 men det är viktigt att som forskare ställa frågorna om vad det är som framkommer i 

empirin och därför har jag vägt artiklar mot varandra för att se över hållbarheten i analysen och 

utifrån ovanstående djupgranskning, menar jag att det var värdefullt att använda sig av olika 

tidningar för att ta fram likheter och skillnader när det fanns en skillnad mellan dem även om de 

båda tar del liknande ämnen i tidningsartiklarna. Det betyder inte att slutresultatet påverkats 

eftersom samma resultat visar sig i de resterande artiklarna också, anser jag utifrån ovanstående 

djupgranskning. 

11 Slutdiskussion 

I början av forskningsstudien ställdes frågorna om vad som lyftes fram i artiklarna vilket för mig 

ledde vidare till frågan varför. Varför var ordet oro så centralt i empirin, vad det var som gjorde 

att oro blev så utmärkande för medias bild av lågkonjunktur en fråga som jag arbetade med under 

analysprocessen och nu tänker besvara med hjälp av analysens resultat och mina funderingar. 

 

Konjunktur visade sig ha förklaringen att de fungerade likt en ekonomisk process men när 

processen skulle ske var oklart. Lågkonjunkturen var alltså en process men vidare beskrivning var 

svår att finna. Det var därmed svårt att tydligt definiera lågkonjunkturens definition utan istället la 

tidningsartiklarna mycket fokus på att måla upp en mörk framtid, en framtid som baserades på 

gissningar utifrån inhämtad information.  Tidningsartiklarna lägger flera gånger fokus på det mest 

negativa i artikeln och ett exempel är hur en artikel beskriver hur ekonomin rasar trots att vidare 

läsning av artikeln visar att det finns positiva aspekter också, där det avslutas med att beskriva att 

raset är vad som tros hända,173 och därmed är en gissning inte en självklarhet. 

 

Det som Chen visar genom sin studie var hur viktigt det kan vara för samhället att kunna 

förutspå en inkommande konjunktur för att hantera den kommande ekonomiska situationen. 174 

Här kunde Chen lyfta analysen genom att visa hur tidningsartiklarna, som forskningsstudien tagit 

del av, visar att de vill vara aktuella genom att de själva medverkar till att försöka förutspå 

framtiden. Tidningarna vill också förutspå eventuella faktorer som kan drabba samhället. 

Lågkonjunkturen beskrivs likt en process som är negativ där de positiva ljusglimtarna är få i både 

Folkbladet och Norrköpings Tidningar. Tidningsartiklarna målar upp en bild av ett oroligt 

samhälle där det i grund och botten är individen som drabbas men också bankerna och 

småföretagen eftersom ekonomin är svag och därmed ökar risken för en försämrad 

arbetsmarknad. Det visade sig att konjunktur däremot inte är ett självklart begrepp och 

konsekvenserna var egentligen gissningar och inte heller självklara men beskrevs som självklara i 

sammanhanget, gärna med stöd i statistik och praktiska exempel.175  

                                                 
172 Se tidningsartikel nummer 19. 

173 Se tidningsartikel nummer 27. 

174 Chen, s. 211. 

175 Se tidningsartikel nummer 4, 19, 25 & 28. 
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Samhällsutvecklingen visades upp i media som en mörk bild där oron är framträdande.176 En oro 

för framtiden som jag kan känna igen mig i, min orientering av omvärlden baseras också på vad 

jag ser och hör, från andra, från media och utifrån vad jag ser och hör vilket blir min subjektiva 

tolkning men min bild av verkligheten är en verklighet som är konstruerad av språket. Den oro 

som framträder i tidningsartiklarna, oron för framtiden, förklaras med hjälp av Beck när han 

lyfter risksamhället. Beck beskriver att risken i sig inte är en ny uppfinning utan det handlar om 

att individens oro för framtiden ses som irrationell vilket tyvärr gör saken värre.177  

 

Moderniseringen som följt samhällsutvecklingen skapar risker och när riskerna förnekas så skapas 

bilden av att faran ignoreras och hotfullheten ökar,178 framtiden blir negativ, farlig och hotfull. 

Medvetenheten om riskerna finns och vi individer i risksamhället vill undvika katastrofsamhället 

men riskerna förnekas och framtiden blir därför hotfull för oss; och förståelsen om riskerna 

kommer från vetenskapens framsteg. 179 Analysen talar om en framtid som blir orolig eftersom vi 

känner till att den är orolig. Vi vet att det finns risker genom att vi får fram information från bland 

annat vetenskaperna som visar på vilka risker som finns, risker som kan leda till en katastrof.  

 

Informationen sprids dessutom fortare i det globala samhället som vi lever i och medvetenheten 

om att vi alla sitter i samma båt och alla är utsatta för risker spelar in och vi ställer nya krav på oss 

själva och varandra. Samhällsordningen förändras, konstruktionen i samhället skapar en ny 

common-sence180 verklighet men informationen om framtiden är gissningar, det är inte självklart 

att det blir så för saker kan förändras, menar jag utifrån analysens resultat.  

 

Avslutningsvis när jag nu fritt reflekterar över slutresultatet så ser jag att det handlar om att 

tidningsartiklarna uttrycker den oro för framtiden som Beck beskriver som irrationell. Riskerna 

som lyfts baseras på vetenskapens framsteg och därför svåra att ignorera men eftersom vi som 

individer inte kan basera våra liv på att ständigt gå runt och oroa oss för framtiden, tar vi avstånd 

från dem, vilket gör saken värre. Nu vet vi att riskerna finns men tar ändå inte hänsyn till riskerna 

och därför är vi inte säkra på om vi verkligen kan undvika katastrofsamhället, och framtiden blir 

hotfull för oss… men diskurserna är föränderliga och likt Jørgensen och Phillips påpekar kan 

föreställningarna vara annorlunda.181 Det gör att jag hoppas att framtiden också kan bli full av 

ljusglimtar om vi tillsammans väljer att istället fokusera på det mest positiva i vår framtid. 

                                                 
176 Se mer information i analysen under rubrik 9.1 En känsla av oro. 

177 Beck, s. 30 ff. & 65. 

178 Id., s. 65. 

179 Id., s. 30 ff. & 65. 

180 Berger & Luckmann, s. 7 f. & 77. 

181 Jørgensen & Phillips, s. 28. 
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