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Abstract  

I den här kandidatuppsatsen har vi undersökt hur arbetslöshet framställs i tidningarna 

Aftonbladet, Dagens Industri och Dagens Nyheter under olika ekonomiska kriser i 

Sverige under åren 1993, 2000 och 2009. Vi undersökte främst hur skuld och 

lösningsansvar delades ut i texterna samt vilken roll tillfrågade experter hade. Vi använde 

oss av teorier om framing och språkliga grepp. Undersökningen gjordes genom en 

kvantitativ innehållsanalys av olika sorters artiklar och urvalet bestod av 225 

analysenheter. 

Tidigare forskning har visat att mottagare av nyheter, publiken, påverkas i olika grad av  

hur händelser gestaltas och vinklas i olika medier. Denna studie undersöker inte 

publikens reaktioner, utan hur tre svenska tidningar väljer att skriva om 

arbetslöshetsfrågan under olika svenska ekonomiska kriser. Vidare forskning skulle 

kunna vara att undersöka hur läsare av dessa tidningar själva uppfattade kristiderna. 

Resultaten visade att rapporteringen var särskilt dyster 1993, mer optimistisk 2000 och 

som mest negativ 2009. Texterna präglades av liknelser och metaforer som beskrev krigs- 

och konflikttillstånd (särskilt i Aftonbladet), människokroppen, hälsa och död samt natur 

och växtlighet. 

Andra resultat visade att skuldbördan mest frekvent lades på de politiker som var 

verksamma under de olika perioderna, oftast sittande finansminister, regering eller 

opposition. Även de som förväntades lösa problemen är politiker. Den globala aktuella 

krisen 2009 ansågs ansvara särskilt mycket för den svenska finanskrisen under samma tid, 

medan  man under år 2000 delade ut väldigt lite ansvar. Experterna bestod främst av män 

från en myndighet, med politisk bakgrund, eller en bank eller privat bolag. 

Nyckelord: ansvar, arbetslöshet, finanskris, framing, metaforer, skuld, tidningspress.   



 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ...................................................................................................................... 1 

2 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

2.1 Snabb genomgång av ekonmiska termer ................................................................... 2 

2.2 Fastighetskrisen 1990 ................................................................................................ 2 

2.3 IT-kraschen 2000 ...................................................................................................... 3 

2.4 Finanskrisen 2008 ..................................................................................................... 4 

3 Tidigare forskning ............................................................................................................ 6 

4 Teori ................................................................................................................................. 8 

5 Metod ............................................................................................................................. 11 

5.1 Variabelvärden ........................................................................................................ 11 

5.1.1 Artikeltyp ............................................................................................................. 12 

5.1.2 Handling ............................................................................................................... 12 

5.1.3 Skuld .................................................................................................................... 12 

5.1.4 Lösning ................................................................................................................. 13 

5.1.5 Vinkel ................................................................................................................... 13 

5.1.6 Experter ................................................................................................................ 14 

5.1.7 Individer ............................................................................................................... 14 

6 Urval ............................................................................................................................... 15 

7 Reliabilitet och validitet ................................................................................................. 16 

8 Metodproblem ................................................................................................................ 16 

9 Resultat........................................................................................................................... 17 

9.1 Analysenheter .............................................................................................................. 17 



 

 

9.2 Skuld ....................................................................................................................... 18 

9.2.1 Period ............................................................................................................... 18 

9.2.2 Tidning ............................................................................................................. 19 

9.3 Lösning .................................................................................................................... 20 

9.3.1 Period ............................................................................................................... 21 

9.3.2 Tidning ............................................................................................................. 21 

9.4 Positiv/Negativ ........................................................................................................ 22 

9.4.1 Period ............................................................................................................... 22 

9.4.2 Tidning ............................................................................................................. 23 

9.5 Experter ................................................................................................................... 24 

9.6 Individer .................................................................................................................. 25 

9.7 Artikeltyp 9.7.1 Period ............................................................................................ 26 

9.7.2 Tidning ............................................................................................................. 26 

9.8 Metaforer och språkliga detaljer ............................................................................. 27 

9.9 Tematiska och specifika artiklar ............................................................................. 29 

9.9.1 Period ................................................................................................................... 29 

9.9.1 Tidningar .......................................................................................................... 29 

10 Analys ........................................................................................................................... 29 

11 Vidare forskning ........................................................................................................... 33 

Referenser ......................................................................................................................... 34 

Bilaga: Kodschema ............................................................................................................ 37 

 

 



1 

 

1 Introduktion 

I juli 2009 var arbetslösheten i Sverige den högsta på över 20 år, 8,2 procent
1
. Men 

Sverige hade under andra år haft flera perioder av hög arbetslöshet. I juni 2000, i skuggan 

av ”dot com”-kraschen, var arbetslösheten uppe i 4,6 procent
2
. Efter fastighets – och 

bankkrisen 1990, steg arbetslösheten snabbt efter en lång period av högkonjunktur, hög 

sysselsättning och ökande inflation. I denna kvantitativa undersökning har vi studerat och 

analyserat rapporteringen om arbetslösheten under dessa perioder och jämfört 

rapporteringen mellan de olika kriserna. Hur samverkar denna typ av krisrapportering 

med rapportering kring arbetsmarknaden och hög arbetslöshet? Finns det ett samband 

mellan en dyster respektive optimistisk rapportering och vem som förväntas komma med 

en lösning, eller vilka metaforer man använder? 

Syfte: Vi vill ta reda på vilka inramningar som tidningarna Aftonbladet, Dagens Industri 

och Dagens Nyheter har använt för att beskriva arbetslöshet under åren 1993, 2000 och 

2009. 

Frågeställningar: 

Hur fördelas skuld- och ansvarsbördan mellan olika perioder, kriser och tidningar? 

Hur används metaforer och liknelser? 

Vilken bakgrund har de experter som får uttala sig? 

Finns det en skillnad mellan perioder, kriser och tidningar när det kommer till huruvida 

en text är positivt eller negativt laddad? 

2 Bakgrund 

Det finns flera skillnader mellan de senaste ekonomiska kriserna i Sverige, något som 

självklart påverkat hur media rapporterat om arbetslösheten. Nedan följer en kort 

sammanfattning av vad som hände före, under och efter respektive kris.  
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2.1 Snabb genomgång av ekonmiska termer 

 Fast växelkurs: Att priset på en valuta inte bestäms av marknadskrafterna utan av 

en centralbank 

 Devalvering: En värdesänkning av en valuta med fast växelkurs 

 Kreditmarknad: Marknad för handel av utlånat kapital, till exempel obligationer 

 Kreditinstitut: Ett institut vars främsta åtagande är att låna ut pengar, att sälja 

krediter 

 Likviditet: Förmåga att snabbt få fram pengar, kontanter, aktier eller obligationer 

är exempel på tillgångar med hög likviditet 

 Obligation: En obligation är ett lån. Om du säljer en obligation lånar du pengar, 

om du köper en obligation lånar du ut pengar. En statsobligation är således ett lån 

till staten som de måste betala tillbaka till den som äger obligationen. 

 Inflation: Hur mycket värdet på pengar sjunkit. Om inflationen ett år är tio 

procent kommer något som förra året kostade 10 kronor nästa år kosta 11 kronor. 

 Finansinspektionen: Den institution i Sverige som granskar banker och andra 

institutioner som utfärdar krediter eller lån. 

 Konjunktur: En konjunktur är tillståndet i en ekonomi, denna mäts bland annat 

genom ekonomisk tillväxt, sysselsättningsnivå och inflation. En högkonjunktur är 

ett tillstånd då dessa tre variabler är höga, en lågkonjuktur är motsatsen.  

2.2 Fastighetskrisen 1990 

Fastighet – och finanskrisen under 90-talet skiljde sig från de andra kriserna vi studerat 

främst eftersom det mest var en nationell kris snarare än en internationell som de andra 

var. Under 1980-talet så förändrades den finansiella marknaden i Sverige avsevärt. Dessa 

förändringar kom att ligga till grund för krisen som började 1990. Kronan devalverades 

två gånger i början på 80-talet. Detta bidrog till att svensk export fick en 

konkurrensfördel och kunde växa sig stark, vilket i sin tur ledde Sverige in i en 

högkonjunktur. 

Kreditmarknaden avreglerades 1985 vilket gjorde att det blev mycket enklare för 

finansbolag och banker att låna ut pengar. Detta gjorde att företag ökade sina 
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investeringar och framförallt till en snabbt växande fastighetsmarknad, med ökande priser 

och många byggprojekt. 
3
 

Bankerna och kreditinstituten ökade sin utlåning och fastighetsmarknaden fortsatte att 

växa okontrollerat. Ekonomin var i obalans och flera finansbolag, däribland det nu 

ökande bolaget Nyckeln, blev undersökta av finansinspektionen. Riksbanken valde att 

inte stödja dessa bolag finansiellt vilket senare ledde till att många av dem, bland annat 

Nyckeln, gick i konkurs. 
4
 

Efter finansbolagens kris så uppdagades storbankernas problem med kreditförlusterna. 

Den första var Nordbanken, men allt fler sparbanker började sedan redovisa stora 

förluster.
5
 Eftersom skadan skulle vara så förödande om en av storbankerna skulle behöva 

gå i konkurs så tvingades staten att hjälpa bankerna finansiellt. Under perioden 1991-

1994 så fördubblades Sveriges statsskuld, hundratusentals bolag gick i konkurs och 

arbetslösheten steg till 8,2 procent. 
6
 

Sammanfattning  

Devalveringar gjorde exportindustrin väldigt stark och inflationen steg snabbt. 

Avregleringen av kreditmarknaden ökade utlåningen i Sverige med 133 procent. 

Eftersom lån var lätta att få ökade investeringar i fastighetsbranschen och priser på 

fastigheter steg snabbt. 

Spekulation på kreditmarknaden gjorde att många finansbolag och banker fick stora 

problem med kapital då fastighetspriserna sjönk till följd av Nyckelns konkurs 1990. 

 

2.3 IT-kraschen 2000 

Under slutet av 90-talet spekulerades det mycket i IT-företag på börsen. Internet var ett 

nytt fenomen och många hade väldigt stora förhoppningar till ny teknologi. Många nya 

                                                 
3
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4
Larsson, Bengt, sid 48-52 

5
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företag blev snabbt högt värderade, några av de kändaste var Spray, Framtidsfabriken och 

Medialab. Men företagen hade ofta inte så stor omsättning att deras aktiepris kunde 

motiveras. Företag som annars inte höll på med IT började skriva om internet eller IT i 

sina pressutalanden för att försöka bli inräknade i IT-branshen och därmed höja sitt 

aktievärde. Men tillslut insåg marknaden att dessa IT-företag, som ofta var konsultföretag 

som sysslade med system – eller websideutveckling, var för högt värderade, och börsen 

rasade. 
7
 

Optimismen på börsen gjorde att många privatsparare började handla med aktier, men 

många senare avskräcktes då börsen plötsligt rasade
8
. IT-kraschen var främst en 

börskrasch och inte en finansiell kris på samma sätt som kriserna 1990 och 2008. 

Sammanfattning 

 Optimism till den nya informationsteknologin ledde till överspekulation på 

aktiemarknaden 

 Då aktierna på många nya IT-företag steg så snabbt investerade många 

privatsparare 

 Det stora raset på börsen avskräckte många från att hålla på med aktiesparande 

även efter krisen 

 IT-krashen var en börskrash snarare än en finansiell kris. 

 

2.4 Finanskrisen 2008 

Under högkonjunkturen under 2000-talet i USA tjänade företag och banker mycket 

pengar. Detta gjorde att banker hade mycket kapital som de ville kunna låna ut. De 

började då att låna ut till personer med låg kreditvärdighet genom så kallade subprime-

lån. Dessa är centrala för det som sedan kom att hända 2008. Subprime-lånen fungerade 

så att räntan först var låg och sedan efter ett antal år blev den högre. Motiveringen var att 

                                                 
7
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eftersom priserna på fastigheter ständigt ökade skulle låntagarna kunna betala av sina lån 

genom det ökade värdet på de fastigheter de köpt. 
9
 

Detta skedde inte. Många personer kunde inte betala tillbaka sina lån och tvingades sälja 

sina bostäder och fastigheter. Eftersom många människor sålde samtidigt sjönk priserna 

snabbt och det var vanligt att gå med förlust vid försäljning. Eftersom bankerna inte fick 

tillbaka pengarna de lånat ut började även de gå med förlust. 
10

 

Subprime-lånen hade en stor effekt på den globala finansmarknaden eftersom många av 

dessa lån hade sålts vidare i form av värdepapper till banker och finansbolag. Banker över 

hela världen hade nu tillgångar som var värdelösa och många banker fick stora problem 

med likviditet. Centralbanker världen över sänkte styrräntorna men affärsbankerna 

tvingas att hålla kvar höga räntor för att täcka upp för sina förluster från subprime-lånen. 

Och när lån blir dyra så får företag svårt att få ta i pengar till nya projekt och 

investeringar. Det gör att färre företag vill anställa vilket bidrar till att ekonomin dras ned. 

I september 2008 ansökte det nu ökända finansbolaget Lehman Brothers om att gå i 

konkurs. USA:s centralbank och parlament gav ut miljontals dollar i stödlån och 

räddningspaket för att försöka behålla stabilitet i ekonomin. 

Sammanfattning 

 Banker i USA ger ut lån till låntagare med låg kreditvärdighet genom ett nytt 

slags lån, subprimelån 

 Dessa banker säljer vidare dessa subprimelån som värdepapper till andra banker i 

världen 

 Låntagarna i USA kan inte betala tillbaka sina skulder och det finansiella systemet 

i USA börjar bli instabilt 
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 Instabiliteten sprider sig runt om i världen och banker får väldiga problem med 

likviditet, den globala efterfrågan sjunker och regeringar runt om i världen tvingas 

ge stödlån till banker som håller på att gå i konkurs 

 

3 Tidigare forskning 

Shanto Iyengar är en av dem som i ett tidigt skede använde sig av framingsteorin. Han 

tog upp begreppen händelseorienterade (episodic) och tematiska (thematic) gestaltningar, 

vilket innebär att en text antingen kan vara inriktad på en specifik händelse, person eller 

grupp, eller tematiskt formulerad i termer av övergripande teman och generella 

sammanhang. Exempel på specifika frames är en artikel som belyser en person som har 

blivit varslad, ett företag som går i konkurs eller en student som reser jorden runt 

eftersom det inte finns några jobb där hon bor. 
11

 

Tematiska artiklar kan ta upp till exempel hur den svenska arbetsmarknaden ser ut 

generellt eller en ledare som tar upp strukturella problem i samhället. Iyengar använde 

dessa begrepp för att undersöka hur publiken delar ut skuld för en nyhet, händelse eller 

aktuellt tema. Han kom fram till att publikens uppfattningar om olika politiska 

angelägenheter påverkas i hög grad av om nyheter och händelser gestaltas specifikt eller 

tematiskt. Då en nyhet gestaltas specifikt tenderar publiken att lägga skuld- och/eller 

ansvarsbördan på individen medan en tematisk gestaltning lägger ansvar och skuld på 

socioekonomiska och samhälleliga förhållanden.
12

 Iyengars begrepp har relevans för vår 

forskning då samma resultat borde gälla för svenska medier och publiken i Sverige. 

Människors uppfattning om de olika kriserna kan tänkas skilja sig åt beroende på hur det 

har rapporterats om dem, varför krisen har hänt eller vem som ska lösa problemen. 

Bengt Larsson skrev 2001 en avhandling om hur medier agerade och påverkade samhället 

och politiker under bankkrisen 1990
13

. I den analyserar han både hur bankkrisen tolkades 

                                                 
11

Iyengar 1996 s. 62 
12

Iyengar s. 68 
13

Larsson, Bengt 2001 
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i offentligheten och hur det påverkade kunder, politiker och rättssystemet
14

. 

Avhandlingen har främst fokus på själva krisen snarare än arbetslösheten. Utöver 

analysen av medierna så gav den även en bra bild av hur krisen gick till. Detta har hjälp 

under formuleringen av bakrundskapitlet.  

Nisbet
15

 redovisade i boken ”Doing News Framing Analysis – Empirical and theoretical 

perspectives” om bland annat fattigdom och hur frames påverkar vad människor tycker 

om politiska frågor. Även om det inte främst handlade om arbetslöshet så var deras 

resultat användbara och intressanta för vår uppsats. De kombinerade undersökningar från 

flera olika discipliner i sina undersökningar, bland annat medievetenskap, psykologi och 

sociologi. Undersökningen var gjord på tidningar och politiska uttalanden i USA, därför 

finns en del saker som skiljer från – och är svåra att applicera på svenska tidningar. 

Monika Djerf-Pierre har skrivit en bok om hur nyhetsrapporteringen skiljde sig mellan 

nedläggningen av hamnen i Öresundsvarvet och SAAB:s konkurs 2010. Det hon 

fokuserade på var framförallt vilka som fick bära skulden för båda nedläggningar. Denna 

avhandling ligger nära det ämne vi undersökt, och eftersom studien är gjord på svenska 

tidningar så kunde vi lättare dra paralleller mellan resultaten i Djerf-Pierres avhandling 

och vår egen uppsats. 

Vi ville också undersöka språkbruket i artiklarna, hur skribenter använde sig av metaforer 

och liknelser, då vi tror att detta kan ha betydelse för hur nyheter uppfattas av mottagaren. 

I Jostein Gripsruds bok Mediekultur, mediesamhälle beskrev författaren olika sätt att 

skapa ett mer levande språk som inte bara är rapportering och vi använde oss även av 

George Lakoff och Mark Johnsons tankar om konceptuella system som frameskapande: 

att människor kognitivt skapar uppfattningar om andra människor och händelser beroende 

på hur de gestaltas. 

Några studentuppsatser närliggande ämnen har även skrivits. Större delen av de uppsatser 

vi har hittat var antingen kvalitativa undersökningar som analyserat arbetslöshet grundade 

i sociologi eller journalistik eller mer kvantitativa undersökningar med fokus på de olika 

                                                 
14

Larsson, Bengt 2001 
15
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kriserna med bas i företags- eller nationalekonomi. Per Cöster och Madelene Senneholm 

på Linköpings universitet har skrivit en uppsats om vad som orsakar bankkriser, vilken 

har varit användbar för oss eftersom den givit en bra och övergripande förklaring till 

bankkrisen 1990 och finanskrisen 2008
16

. 

I magisteruppsatsen “Helgonlika politiker och maktlösa arbetslösa : En undersökning av 

attityder och värderingar i politikers metaforer”
17

 undersökte författaren hur politikerna 

Lars Ohly och Göran Hägglund använde metaforer på olika sätt när de talade om 

arbetslöshet. Resultaten analyserades sedan ur ett framingperspektiv. Författaren kom 

fram till att bägge politikerna förmedlade värderingar i sitt användande av metaforer. Då 

positiva värderingar uppenbarade sig genom politikernas val av metaforer såg författaren 

att Ohlys värderingar riktade sig till de arbetslösa medan Hägglunds riktade sig till 

företagare. Politikerna såg sig själva som sympatiska medan motståndaren ansågs 

osympatisk, vänstern mot företagare och högern mot arbetslösa. 

 

4 Teori 

Vår teoretiska utgångspunkt är framingteorin som kort sagt handlar om hur medier 

gestaltar eller organiserar nyheter och händelser som utgör ”verkligheten” och hur det 

korrelerar med hur publiken ser på sagda verklighet. Denna gestaltning har med mediers 

och politisk makt att göra på så sätt att verkligheten som medier ska återberätta aldrig kan 

anses verklig i sann mening: den speglar endast en aspekt av verkligheten, med 

utgångspunkt i olika ideologier eller maktcentra. På tv kan man bara se vad 

kameramannen filmade, det går inte att se vad som händer utanför linsen eller när 

kameran är avstängd. Två personer som filmar samma händelse från olika håll kommer 

att se olika saker.
  18

 

                                                 
16

Cöster, Per. Senneholm, Madelene 2009 
17

Carling, Lisza, Södertörns högskola 2005 
18

Strömbäck 2009:118f 
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Några medvetet eller omedvetet återkommande beståndsdelar i gestaltningsprocessen är 

val av ord, fakta, perspektiv, källor och betoningar.
19

 Då medier ska vara objektiva och 

återberätta händelser så nära sanningen och verkligheten som möjligt förväntar sig 

mottagaren eller publiken att dessa nyheter eller återberättelser bygger på medvetna val 

från journalisternas sida. Mottagaren förväntar sig att journalisten har genomfört ett 

rigoröst arbete och vägt varje beslut, fråga och formulering noga. Detta stämmer dock 

inte alltid, tvärtom präglas många val på en redaktion av rutin och vana och att 

journalister och reportrar “bara vet” vad som utgör en nyhet. 
20

 

Faktorer som påverkar hur medier väljer att gestalta en nyhet eller händelse kan vara 

redaktionella rutiner, nyhetsvärdering, säljbarhet och naturligtvis rådande normer, 

ideologier och värderingar i samhället där tidningen verkar. 
21

 

Metaforen är en underförstådd jämförelse där metaforen används för att “översätta” ett 

ord med en bildlig motsvarighet. Gripsrud redovisade hur särskilt döda metaforer ofta 

används i medier. Med döda metaforer menas sådana som använts så länge och frekvent 

att människor knappt noterar att de faktiskt är metaforer. 
22

 

Metaforens roll i språket har diskuterats av flera filosofer och forskare. Aristoteles ansåg 

att metaforens funktion är att helt enkelt vara ett substitut för ett annat ord, men som 

skapar en särskild överraskningseffekt. 
23

 

Han menade att metaforen har tre funktioner: att behaga (att vara estetiskt tilltalande och 

skapa variation i språket), att upplysa (förtydliga beskrivningen och argumentationen i 

texten) och att beröra (att väcka känslor hos åhöraren som lättare görs med målande språk 

än med direkta beskrivningar). 
24

 

Forskarna George Lakoff och Mark Johnson beskrev i boken Metaphors we live by 

(2003) hur metaforer präglar människors liv i både det vardagliga tänktesättet och i 

politisk inställning, metaforer är alltså inte neutrala ord. De menar också att människor 

                                                 
19

Strömbäck 2009:121 
20

Strömbäck 2009:120 
21

Strömbäck 2009:126 
22

Gripsrud 2002, s. 216f 
23

Gripsrud, s. 218 
24

Gripsrud, s. 21 
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formar sig själva och sin värld genom att tänka kring sin omvärld i metaforer, särskilt 

sådana som är vanligt förekommande i den kultur där de lever. och att det är ett naturligt 

förhållningssätt för människan att skapa förståelse; kommunikation bygger på ett 

gemensamt konceptuellt system som människor använder i både tanke och handling och 

därför är språket en viktig källa för att undersöka detta system. Metaforer är alltså inte 

endast språkliga konstruktioner eller retoriska verktyg - de har även en stor påverkan över 

människors tanke- och handlingsmönster samt hur man relaterar till andra människor. 
25

 

Ett exempel på sådana konceptuella system kan vara krigsmetaforer. Lakoff och Johnson 

demonstrerade detta genom att anta den konceptuella metaforen “argument is war” och 

visa flera exempel på hur människor använder sig av krigsmetaforer när de talar om 

debatter eller argumentationer. Exempel kan vara “Partiledaren attackerade sin 

motståndare med vassa argument”, “Hennes kritik var mitt i prick och hon vann striden” 

eller “Han använder sig av en oförsvarlig strategi”. 
26

 Denna upprepade användning av 

metaforer som beskriver krig och katastrof skapar således en så kallad krigsframe vilket 

kan prägla uppfattningen av nyheten eller händelsen. I den här uppsatsen undersöktes 

metaforiska frames i samband med perioder och tidningar, men även då skuld och 

lösningsansvar delades ut. 

På samma sätt menar författarna att man kan föreställa sig att argumentation upplevs i ett 

helt annat sammanhang eller en annan kultur, som en dansföreställning där de 

medverkande ska argumentera så på ett estetiskt balanserat och vackert sätt som möjligt. 

Författarna menar att människor då skulle uppfatta hela konceptet på ett helt annat sätt 

eftersom det då skulle påverka hur de tänker, upplever och handlar. Förenklat betyder det 

att olika kulturer kan forma olika sorters metaforiska koncept beroende på hur deras 

metaforiska diskurser är uppbyggda. En kultur med diskursform strukturerad i krig skiljer 

sig från en som är strukturerad i dans. 
27
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26
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27
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5 Metod 

Vi valde att använda oss av kvantitativ innehållsanalys som metod för vår undersökning, 

då detta är en användbar metod för att mäta frekvens och utrymme av olika variabler.
28

 

Frekvenser och utrymme mäter hur ofta och hur stor plats en variabel får i det undersökta 

materialet och visar således centralitet i ett tema eller en vinkel. 

Det kvantitativa förhållningssättet innebär att vi till skillnad från kvalitativa metoder inte 

tolkade vårt material i lika hög utsträckning, utan gjorde om innehållet till siffror och data 

som vi sedan analyserade i statistikprogrammet SPSS. Vårt resultat analyserade vi genom 

att göra frekvenstabeller och diagram för att lättare kunna dra slutsatser. 

Vi var medvetna om att även kvantitativa undersökningar kräver en viss tolkning från 

forskaren, till exempel då man undersöker variabler med egenskaper på tydligt 

värderande och rangordnande skalnivåer, så kallad kvotskalnivå.
29

 

Till skillnad från många tidigare undersökningar som fokuserar på hur publiken uppfattar 

mediers gestaltningar och budskap har vi valt att enbart undersöka det manifesta i själva 

texterna. Vi var inte intresserade av hur människor tar till sig dessa budskap utan snarare 

hur sambandet såg ut mellan tidningar och tidsperioder. 

Vi ville dessutom analysera våra texter utifrån ett språkligt perspektiv, det vill säga hur 

skribenterna använde sig av bland annat metaforer, allitterationer och liknelser. Vi 

misstänkte att olika språkliga grepp kunde avslöja mer eller mindre dolda värderingar och 

vi var nyfikna på om det fanns ett eller flera återkommande teman som olika kriser, 

tidningar eller årtal har gemensamt. 

5.1 Variabelvärden 

När vi analyserat våra artiklar har vi använt oss av ett kodschema. Analysen gick till på så 

sätt att vi läste igenom artikeln och kategoriserade den utifrån vårt kodschema: den 

kodades. Varje variabel hade olika variabelvärden. Till exempel hade variabeln ”Expert 

kön” fyra variabelvärden (man, kvinna, bägge kön, inget kön/okodbar). Dessa tillhör 

                                                 
28
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29
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nominalskalnivån då egenskaperna inte går att rangordna eller värdera. Variabeln ”Vinkel” 

låg däremot på kvotskalnivå då den går att rangordna mellan värdena positiv, negativ, 

neutral eller okodbar. Vi hade fjorton olika variabler med olika variabelvärden i varje 

kategori. 

5.1.1 Artikeltyp 

Med detta menas vilket format artikeln hade. Vi hade här fyra variabelvärden: 

Nyhetsartikel, reportage, notis samt opinionsartikel. I nyhetsartiklar räknade vi artiklar 

som har en ingress och inte är reportage, reportage är längre artiklar där journalisten varit 

på plats och utförligt och tydligt skildrar miljöer och personer. Notiser är kortare artiklar 

på ungefär 600-800 tecken utan ingresser. I opinionsartiklar har vi räknat in både ledare 

(redaktionellt material där skribenten redovisar en åsikt och en tes), krönikor 

(redaktionellt material där skribenten skriver om sina egna åsikter men har ett mer fritt 

format än ledaren) och debattartiklar (artiklar skrivna av någon utanför redaktionen som 

vill övertyga läsaren om sin/deras åsikt). 

5.1.2 Handling 

Med handling menar vi hur artikeln var utformad. Vi hade här fem variabelvärden samt 

en kod då artikeln inte passade in någon av dem. 

”Individen har huvudrollen” var en artikel där en enskild person skildrades och skulle 

spegla något större. I det vi kallade ”politiska artiklar” handlade artikeln om beslut, 

konflikter eller utspel som hade med politik eller politiker att göra. Artiklar vi kodat 

som ”statusuppdatering” var oftast lite kortare artiklar som gav information om något 

som har hänt eller ska hända, exempelvis en rapport om hur arbetslöshetssiffrorna ser ut 

just nu. 

I ”experten förklarar läget” kom en eller flera experter till tals och gav sin bild av hur en 

situation såg ut. Med koden ”debatt” menade vi då artikeln handlade om att väcka 

opinion. Dessa sorters artiklar var alltid ledare, krönikor eller debattartiklar. 

5.1.3 Skuld 

Med skuld menade vi vem eller vilka som utmålades som de som är skyldiga för krisen i 

artikeln. Vi har delat upp detta i åtta olika variabelvärden. Individer, andra länder, 
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arbetsgivare och näringsliv, aktuell kris, politiker en eller flera myndigheter eller fack. Vi 

har också en kategori för de artiklar där ingen skuld nämndes. 

Med individer menades alltså de arbetslösa själva. Andra länder var om skribenten målat 

beskrivit det som att krisen ”smittat av sig” till Sverige. Med arbetsgivare och näringsliv 

menade vi om skulden lades på företag som inte anställde tillräckligt mycket eller var för 

giriga eller skar ned. 

Aktuell kris var kanske den mest diffusa av våra variabelvärden. Med den menade vi när 

artikeln målade upp krisen som en naturkraft eller något oundvikligt. Variabelvärdet 

Politiker beskrev när skulden lades på antingen regeringen, riksdagen eller oppositionen. 

Med myndigheter menade vi den offentliga sektorn som inte var politiskt bunden, 

exempel på dessa är till exempel Arbetsförmedlingen, AMS eller Riksbanken. I vår 

kategori fack menade vi när skulden lades på fackföreningar av någon anledning. 

5.1.4 Lösning  

Variabelvärdena här var de samma som under variabeln ”skuld” bortsett från ”aktuell kris” 

som inte är med. Med lösning menade vi vem som ska lösa arbetslöshetsproblemen. Är 

det individerna själva som måste se till att ta sig ut ur arbetslösheten eller är det 

regeringen som med olika medel måste sänka arbetslösheten? 

5.1.5 Vinkel 

Här hade vi tre koder: positiv, negativ och neutral. Vi har kodat en artikel som positiv om 

den beskrev positiva aspekter av arbetslösheten, kom med lösningar med positiva 

framtidsutsikter eller inte beskrev arbetslösheten som ett problem. 

Vår kod för en negativt vinklad artikel var artiklar där arbetslösheten målades upp som ett 

stort problem, beskrev en dyster framtid eller hur arbetslösheten på olika sätt påverkade 

samhället negativt. Här var ett exempel på en negativt vinklad citat från en ledare i 

Aftonbladet från 1993: ”Sifforna är skräckinjagande. De visar att regeringen tappat 
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kontrollen över både jobben och arbetsmarknadspolitiken”.
30

 Det är också ett exempel på 

ett citat där politiker bär skulden. 

Med en neutralt vinklad artikel menade vi en där skribenten inte tog tydlig ställning 

alternaivt lyfte fram lika många för- som motargument. 

5.1.6 Experter 

Arbetslöshet och ekonomi är ämnen där experter ofta fick figurera och ge kommentarer 

på olika sätt för att läsaren lättare ska få en uppfattning om vad som sker. Därför skapade 

vi en kategori även för detta. Det vi undersökte var expertens yrkes- eller 

kunskapsbakgrund och kön. De koder vi hade för expertens bakgrund var: Myndighet, 

politiker/ex-politiker, någon från ett privat bolag (till exempel affärsbank eller 

finansbolag), fackrepresentanter (till exempel TCO eller LO), någon från ett universitet, 

jurister, någon genom den egna tidningen (till exempel en politisk kommentator), en 

organisation/förbund samt forskningsresultat/rapport. Vi hade också en kod där experten 

inte passar in i någon av dessa beskrivningar eller när det inte finns någon expert med i 

artikeln. Vi har även undersökt hur många av experterna som varit män eller kvinnor och 

hade variabelvärden för när både män och kvinnor nämns och en kod för när kön inte 

nämns alls. 

5.1.7 Individer 

När individer har figurerat i artiklar så har vi använt ett par variabler för att analysera hur 

de porträtterats. Den första var status, den andra var ålder och den tredje var kön. Med 

status menade vi personens arbetssituation. Vi hade här fem variabelvärden samt ett värde 

då det inte gick att applicera en av våra koder på artikeln. Då arbetslösa förekommit i 

texterna har vi använt Statistiska Centralbyråns definitioner för arbetslöshet
31

 Den första 

koden var korttidsarbetslös. Med det menade vi en person som varit arbetslös i upp till 

sex månader. Den andra var långtidsarbetslös, med det menade vi en person som varit 

arbetslös i längre än sex månader. Den tredje var arbetslös på grund av sjukdom. Om 

någon var sjukskriven eller inte kan arbeta på grund av skador eller liknande har vi 
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använt detta värde. Den fjärde var söker extrajobb. Den använde vi om personen i fråga 

sökte sommarjobb, jobb att ha vid sidan om studierna eller liknande. Den femte var om 

personen var anställd eller arbetsgivare på något sätt. 

 

6 Urval 

Våra analysenheter var tidningarna Aftonbladet, Dagens Industri och Dagens Nyheter 

under tredje kvartalet år 1993, tredje kvartalet år 2000 och andra kvartalet år 2009. 

Anledningen till detta urval var att de undersökta åren präglades av hög arbetslöshet och 

ligger nära olika ekonomiska kriser. Vi vill se hur innehållet skiljde sig dels mellan 

tidningar och dels mellan årtal. Tidningarna valde vi som representanter för olika typer av 

journalistik och kanske även ideologier. Aftonbladet stod för kvällspress och är 

oberoende socialdemokratisk. Dagens Industri representerade en mer affärsmässig 

journalistik med inriktning på ekonomi och näringsliv och Dagens Nyheter var exempel 

på en dagstidning som är oberoende liberal. De texter vi valde att undersöka skulle finnas 

med i huvudtidningen, vi valde alltså bort tidningsbilagor. Då Dagens Nyheter alltid 

publicerar sina nyheter i olika delar (ekonomi, kultur, Stockholm och så vidare), valde vi 

att inkludera hela tidningen, men inte till exempel söndagsbilagan. Vi undersökte allt 

redaktionellt material med koppling till arbetslöshet. I undersökningen finns notiser, 

debattartiklar, ledare och nyhetsartiklar representerade. I vårt kodningsschema har vi valt 

att sätta en gemensam kod för ledare och debattartiklar som vi kallar ”opinion”. 

Vi använde oss av databasen Retriever Research för att hitta relevanta artiklar. Vi var 

intresserade av artiklar, notiser, reportage och opinionstexter som tog upp arbetslöshet 

och arbetsmarknaden i Sverige. Vi använde oss av söksträngar som “arbetslös”, 

“arbetslöshet”, “arbetsmarknad”, “bank”, “ränta”, “jobb” och “kris” i olika formationer 

för att få fram material. Vi besökte även Kungliga Bibliotekets mikrofilmarkiv ett flertal 

gånger då varken Aftonbladet från 1993 eller Dagens Industri finns i Retriever. 

Vi arbetade deduktivt med hjälp av ett förutbestämt kodschema som vi kodade texterna 

utifrån (se bilaga). Ett deduktivt förhållningssätt innebär att vi skapade koder och teman 

utifrån vår teori och sedan sökte upp texter där dessa koder fanns representerade. 
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7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet avser undersökningens tillförlitlighet och förutsägbarhet, samt frånvaro av 

slumpmässiga eller osystematiska fel
32

. Det vill säga hur stor sannolikhet det är att få 

liknande resultat om vi gör om undersökningen. 

Vi har genomfört ett interkodarreliabilitetstest som går ut på att stärka reliabiliteten i 

undersökningen. Testet går ut på att författarna kodar varandras material och jämför 

resultaten för att få en så överensstämmande kodning som möjligt. Om författarna har 

kodat på ett likvärdigt sätt anses undersökningen ha hög reliabilitet och vice versa om 

författarna har kodat väldigt olika. 
33

 

Efter första testkodningen var överensstämmelsen 87%. Vi diskuterade hur vi hade tänkt 

under kodningen och gjorde om testet tills vi lyckades få minst 95% på tre 

kodningstillfällen á fyra artiklar. Vi har även löpande under arbetet diskuterat kodningen 

när vi känt oss osäkra på hur en viss artikel ska kodas. 

Validitet avser det så kallade “översättningsproblemet”, alltså hur vi operationaliserar 

våra teoretiska definitioner. Validitet går ut på att att vi faktiskt mäter det vi avser att 

mäta och att vi eliminerar systematiska fel.
34

 

Vi använde oss enbart av variabler på nominalskalnivån, det vill säga variabler som kan 

klassificeras men inte värderas. Den enda variabeln på kvotnivå är “Vinkel i artikeln” där 

vi hade alternativen “Positiv”, “Negativ” och “Neutral”. 

8 Metodproblem 

De problem vi stötte på i samband  med undersökningen har främst att göra med brist på 

erfarenhet. Ingen av oss har någon tidigare erfarenhet av att koda ett så stort material och 

kodningsarbetet förlängdes då vi upptäckte att nästan hälften av vårt urval inte fanns 

arkiverat i Retriever, utan måste hittas genom att manuellt läsa igenom varje tidning för 
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den aktuella perioden i mikrofilmsdatabasen på Kungliga Biblioteket. Detta fördröjde 

vårt arbete och vi hamnade något efter i tidsplaneringen. 

Eftersom vi var tvungna att manuellt gå igenom varje tidning och leta efter artiklar kan 

artiklar missats även om de kanske innehöll de sökord vi använt oss av på Retriever. Vi 

kan inte heller helt utesluta risken att vi hade olika uppfattningar om koderna och att vi 

kodat olika. Det ska nämnas att vi försökt minimera denna risk genom att genomföra ett 

interkodarreliabilitetstest och sedan jämfört och diskuterat våra resultat tills vi fått samma 

svar. Det finns också en risk att vi missat artiklar som inte innehållit våra sökord, men 

som ändå handlat om ämnet. 

Fördelen med att arbeta deduktivt är att vi hade ett förutbestämt kodschema som vi 

kodade nmaterialet utifrån, vilket kan ses som “enklare” än en induktiv arbetsmetod där 

man exempelvis läser artiklar först och utarbetar ett kodschema efteråt. Nackdelen med 

att arbeta deduktivt är att vi under hela processen varit tvungna att undvika att skapa 

alltför många nya koder. Då vi började analysera våra 225 texter insåg vi att vi hade velat 

skapa mer detaljerade koder om till exempel experterna, vilket parti politiska experter 

företräder eller om det finns enskilda politiker eller partier som får ta en större skuldbörda 

än någon annan. 

Vi har aldrig låtit en variabel ha två värden samtidigt. Det vill säga, vi har inte kodat så 

att skulden hamnat på både politiker och företag samtidigt. Detta har vi gjort för att göra 

det enklare i kodningen, men det har också gjort att vi gått miste om nyanser i våra 

analyser. 

9 Resultat35 

9.1 Analysenheter 

Sammanlagt har vi analyserat 225 artiklar från de tre perioderna. Flest artiklar är från 

1993 där vi analyserat 115 artiklar, näst kommer 2009 där vi har 59 artiklar och sist 2000 

där vi analyserat 51 artiklar. Dagens Industri hade flest artiklar som handlade om 
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arbetslöshet, 95 stycken. Därefter kom Dagens Nyheter med 68 och sist Aftonbladet med 

62. Av alla artiklar så var 92 nyhetsartiklar, 13 reportage, 37 notiser och 83 

opinionsartiklar. 

9.2 Skuld 

I resultaten kan man tydligt se att det som fick ta mest skuld är politiker – då främst den 

sittande regeringen, statsministern eller finansministern. Efter politiker pekades själva 

krisen ut, alltså att ingen speciell person eller institution. I stället beskrevs krisen som en 

naturkraft eller något oundvikligt. 

9.2.1 Period 

Under perioden 1993 så nämns inte något ansvar lika många gånger som politiker 

utmålades som skyldiga. I 31 procent (36 analysenheter) av artiklarna nämns inget 

ansvar och i 31 procent (36 analysenheter) utmålades politiker som skyldiga, vilket är 

dubbelt så mycket som den aktuella krisen fick (18 procent, 21 analysenheter). I 7 

procent (8 analysenheter) är det myndigheter som målats upp som de skyldiga. De fyra 

sista kategorierna är arbetsgivare/näringsliv som framställdes som skyldiga för krisen i 

4 procent (5 analysenheter) av artiklarna, facket med 4 procent (4 analysenheter), andra 

länder med 4 procent (4 analysenheter) och individer med 2 procent (2 analysenheter) 

som framstod som skyldiga. 

Under 2000 nämns inte ansvar i 61 procent (31 analysenheter) av artiklarna. Politiker 

sågs som ansvariga i 14 procent (7 analysenheter) av artiklarna och 

arbetsgivare/näringsliv framställdes som ansvariga i 10 procent (5 analysenheter) av 

artiklarna. Myndigheter och individer framställdes båda som skyldiga respektive 6 

procent (3 analysenheter). Aktuell kris och facket framställdes som skyldiga respektive 

2 procent (1 analysenhet). Andra länder nämns inte som skyldiga någon gång. 

Under 2009 lades skulden på den aktuella krisen i 46 procent av artiklarna (27 

analysenheter). Politiker målades upp som skyldiga i 25 procent (15 analysenheter) av 

artiklarna och inget ansvar nämns i 10 procent av artiklarna (6 analysenheter). I 5 

procent (3 analysenheter) av artiklarna så framställdes myndigheter som skyldiga, likaså 

framställdes individer samt arbetsgivare/näringsliv som skyldiga i 5 procent av 
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artiklarna. Andra länder målades upp som skyldiga i 3 procent (2 analysenheter) av 

artiklarna och facket nämns inte som skyldig någon gång under denna period heller.  

 

n=225 

9.2.2 Tidning 

I Aftonbladet var det politiker som fick bära skulden för arbetslösheten i flest artiklar, 40 

procent (25 analysenheter). Näst efter politiker var det den aktuella krisen som fick ta 

mest skuld, 31 procent (19 analysenheter). I 12 procent av artiklarna (7 analysenheter) 

nämns inte skuld. Efter det kom myndigheter med 8 procent (5 analysenehter) och 

arbetsgivare/näringsliv med 5 procent (3 analysenheter). Andra länder fick skuld i två 

procent av artiklarna (2 analysenheter) och individer respektive facket fick ta skuld i 1 

procent (1 analysenhet) av artiklarna vardera. 

I Dagens Industri var det lite annorlunda. Där var den största kategorin ”inget ansvar 

nämns” med 38 procent (36 analysenheter). Efter det var det aktuell kris som får ta 

skulden i flest artiklar, 22 procent (21 analysenheter). Politiker skuldbelades i 18 procent 

av artiklarna (17 analysenheter) och näringsliv/arbetsgivare i 8 procent av artiklarna (8 

analysenheter). De sista fyra kategorierna var andra länder med 4 procent (4 
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analysenheter), individer med 4 procent (4 analysenheter), facket med 3 procent (3 

analysenheter) och myndigheter med 2 procent (2 analysenheter). 

I Dagens Nyheter var det nämns inget ansvar i 43 procent (29 analysenheter) av 

artiklarna. Politiker skuldbelades i 21 procent (14 analysenheter) av artiklarna. Aktuell 

kris fick skulden i 13 procent (9 analysenheter) av artiklarna och myndigheter i 10 

procent av artiklarna (7 analysenheter). Därefter kom individer med 4 procent (3 

analysenheter), facket med 3 procent (2 analysenheter), arbetsgivare/näringsliv med 3 

procent (2 analysenheter) och sist andra länder med 2 procent (1 analysenhet). 

 

n=225 

 

9.3 Lösning 

När det kommer till vem som skulle lösa problemen var politiker (regeringen och staten) 

de som uteslutande fick flest träffar. Störst skillnad syntes då vi jämförde variablerna 

mellan perioderna, men det fanns även skillnader mellan tidningarnas rapportering fastän 

den inte var lika påtaglig. 
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9.3.1 Period 

Under 1993 och 2009 så nämns politiker nästan uteslutande som de som skulle lösa 

krisen. Under 1993 så nämns de som de som ska lösa i 45 procent av artiklarna (52 

analysenheter), i 10 procent av artiklarna (12 analysenheter) så nämns myndigheter som 

de som skulle lösa. Arbetsgivare eller näringsliv nämns i 9 procent (10 analysenheter) 

av artiklarna och i 24 procent så nämns inte vem som skulle lösa arbetslösheten (28 

analysenheter). 2009 hade liknande resultat. 

I 48 procent av artiklarna så målades politiker upp som de som skulle lösa problemen 

med arbetslösheten (28 analysenheter). I 9 procent av fallen var det myndigheter som 

målades upp som de som skulle lösa (5 analysenheter), i 10 procent av artiklarna var det 

näringsliv/arbetsgivare som skulle göra det (6 analysenheter). I 17 procent av artiklarna 

så nämns det inte vem som skulle lösa problemen (10 analysenheter). 

Under 2000 var det inte lika vanligt att man skrev om någon som skulle lösa som under 

de andra perioderna. I 41 procent av artiklarna (21 analysenheter) nämns inte vem som 

skulle lösa arbetslösheten. Av de som nämns som de som skulle lösa är politiker de som 

var vanligast och nämns i 26 procent av artiklarna (13 analysenheter). 

9.3.2 Tidning 

Mellan tidningarna så var skillnaderna ganska stora. I Aftonbladet tyckte de att politiker 

skulle lösa problemen i 60 procent av fallen (37 analysenheter). 11 procent av deras 

artiklar nämns det inte någon som ska lösa (7 analysenheter). Myndigheter var den tredje 

vanligaste variabeln hos Aftonbladet med 8 procent (5 analysenheter). 

I Dagens Industri så var det fortfarande vanligast att politiker skulle lösa problemen. I 32 

procent av artiklarna (30 analysenheter) skulle politikerna lösa och i lika många artiklar 

nämns inget lösningsansvar. Den största skillnaden från de andra tidningarna är i 

kategorin Arbetsgivare/näringsliv där 18 procent av artiklarna (17 analysenheter) skulle 

lösa problemen. I 8 procent av artiklarna (8 analysenheter) skulle myndigheter lösa och i 

7 procent av artiklarna (7 analysenheter) skulle individen själv lösa sin arbetssituation. 

I Dagens Nyheter skulle politiker lösa problemen i 38 procent av artiklarna (26 

analysenheter) och i 32 procent av artiklarna så nämns det inte vem som skulle lösa (22 
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analysenheter). I 13 procent av artiklarna (9 analysenheter) så målaes myndigheter upp 

som de som skulle lösa arbetslösheten och i 6 procent av artiklarna (4 analysenheter) så 

var det andra länder som skulle lösa arbetslösheten. 

 

9.4 Positiv/Negativ 

9.4.1 Period 

Störst skillnad var det mellan perioden 2000 och perioderna 1993 och 2009. 

Rapporteringen från 2000 var betydligt mer positiv än den från 1993 och 2009. Generellt 

var tonen mer negativ under 1993 och 2009 i alla tidningar. 

Under 2009 var rapporteringen som mest negativ med ungefär 63 procent negativt 

vinklade artiklar (37 analysenheter), 27 procent neutralt vinklade artiklar (16 

analysenheter) och 10 procent positivt vinklade artiklar (6 analysenheter). Under 1993 så 

var rapporteringen mindre negativ med 42 procent negativt vinklade artiklar (48 

analysenheter), 44 procent neutralt vinklade artiklar (50 analysenheter) samt 14 procent 

positivt vinklade artiklar (16 analysenheter). Det ska nämnas att urvalet är störst från 

1993 med 115 analysenheter perioden 2009 där vi har 59 analysenheter. 

2000 var rapporteringen mindre omfattande och mest påtagligt mer positiv. 45 procent av 

artiklarna var positivt vinklade (23 analysenheter), 20 procent av artiklarna var negativt 

vinklade (10 analysenheter) och 35 procent av artiklarna var neutralt vinklade (18 

analysenheter). 
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n=225 

9.4.2 Tidning 

Mellan tidningarna skiljde det sig också en del i rapporteringen. Aftonbladet rapporterade 

mest negativt med 52 procent (32 analysenheter) negativt vinklade artiklar, 37 procent 

(23 analysenheter) neutralt vinklade och 11 procent positivt vinklade artiklar (7 

analysenheter). 

Därefter kom Dagens Nyheter med 44 procent negativt vinklade artiklar (30 

analysenheter), 40 procent neutralt vinklade artiklar (27 analysenheter) och 16 procent 

positivt vinklade artiklar (11 analysenheter). 

Dagens Industri hade mest jämn fördelning när de kommer till vinklingen av artiklar. Det 

var också den tidning där rapporteringen var som mest omfattande med totalt 95 artiklar 

övar alla perioder som handlade om arbetslöshet. De har 35 procent negativt vinklade 

artiklar (33 analysenheter), 36 procent neutralt vinklade artiklar (34 analysenheter) och 

28 positivt vinklade artiklar (27 analysenheter). 
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n=225 

9.5 Experter 

I många av artiklarna vi läst förkom personer som fick uttala sig som experter. Av alla 

artiklar så förekom experter i 46 procent av dem (103 analysenheter). Av dessa var det 

vanligast att politiker eller före detta politiker fick uttala sig i form av expert. Det gjorde 

de i 28 artiklar. Efter det var myndigheter med 24 av artiklarna och privata bolag eller 

banker med 15 artiklar. Därefter var personer från universitet vanligast med 9 artiklar och 

personer från själva tidningen med 8 artiklar. I de sista fyra kategorierna var 

fackrepresentanter med 6 artiklar, forskningsrapporter och jurister med 5 artiklar vardera 

samt organisationer eller förbund med 3 artiklar. 

Av alla experter var det i 65 av artiklarna manliga experter, i 24 av dem nämndes inte kön 

och i 17 av dem var det kvinnliga experter. I fyra artiklar var bägge kön med. 
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n=82 

Aftonbladet hade med flest kvinnor med 31% (11 st), men det syns tydligt att alla 

tidningar främst använder sig av manliga experter. 

 

9.6 Individer 

Individer nämndes inte lika mycket som vi ursprungligen trott att de skulle göra, endast i 

24 artiklar användes individen för att skildra en händelse eller ett skeende. Individen 

skuldbelades endast en gång i de artiklar där texten handlade om en namngiven person. 

Då handlade det om Tuula som inte fick rätt till ersättning från a-kassan för att hon gick 

på sin mammas begravning istället för att infinna sig på Arbetsförmedlingen samma dag 

för ett möte
36

. En annan artikel i Dagens Nyheter från 2000 belyste problemet specifikt 

utifrån individperspektivet att den rådande högkonjunkturen, trots krisen, gjorde att det 

rådde brist på människor som ville ha ett arbete utan krav på högre utbildning. 

”Det är ett väldigt sug efter folk även till relativt okvalificerade jobb. 

Vad gör vi när ingen vill dela ut tidningen, köra taxi eller sälja hamburgare?” 

                                                 
36
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Dagens Nyheter 15/9-00 “Lågstatusyrken: Lediga jobben ingen vill ha” 

9.7 Artikeltyp 

9.7.1 Period 

Perioden i 1993 skrevs fler det fler opinionsartiklar om arbetslösheten än någon annan typ 

av artikel. 40 procent (46 analysenheter) var opinionsmaterial, 37 procent (43 

analysenheter) var nyhetsartiklar, 20 procent var notiser (23 analysenheter) och 3 procent 

(3 analysenheter) var reportage. 

2000 skrevs det flest nyhetsartiklar. De stod för 39 procent av materialet (20 

analysenheter). Därefter kom notiser som stod för 28 procent av materialet (14 

analysenheter). Sist var opinionsmaterial som stod för 26 procent (13 analysenheter) och 

reportage som stod för 8 procent (4 analysenheter). 

2009 skrevs flest nyhetsartiklar. De stod för 49 procent (29 analysenheter) av materialet. 

Opinionsmaterialet stod för 41 procent (24 analysenheter). Reportage stod för 10 procent 

(6 analysenheter). Inga kodbara notiser skrevs under 2009 i någon av tidningarna. 

9.7.2 Tidning 

I Aftonbladet skrevs flest opinionsartiklar. 52 procent (32 analysenheter) av alla artiklar 

skrivna i Aftonbladet var opinionsartiklar. 42 procent (26 analysenheter) var 

nyhetsartiklar och resterande 6 procent var notiser (4 analysenheter). 

I Dagens Industri var de flesta artiklarna nyhetsartiklar som stod för 35 procent (33 

analysenheter) av allt material. Därefter kom opinionsartiklar som stod för 33 procent (31 

analysenheter) av allt material. Notiser stod för 23 procent (22 analysenheter) och 

reportage stod för 10 procent (9 analysenheter). 

Dagens Nyheter publicerade flest nyhetsartiklar som stod för 49 procent (33 

analysenheter) av deras material i ämnet. Därefter kom opinionsartiklar med 33 procent 

(20 analysenheter), notiser med 16 procent (11 analysenheter) och sist reportage med 6 

procent (4 analysenheter). 
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9.8 Metaforer och språkliga detaljer 

I många av artiklarna användes metaforer, liknelser och andra språkliga grepp. Dessa 

finns inte representerade i detalj i kodschemat, utan som kommentarer vid sidan om. De 

mest frekvent använda greppen använde sig av liknelser som beskrev krigstillstånd och 

konflikter, natur och växtlighet samt kroppsliga förhållanden och sjukdom/död. 

 

n=125 

Aftonbladet var den tidning som oftast använde sig av metaforer, vilket vi tror beror på 

att de i hög grad är beroende av lösnummerförsäljning. I en ledare från 16 juli 1993 

citeras dåvarande finansminister Anne Wibble: ”Det finns en arbetslöshetsbomb som 

ligger och tickar. Den regering som tillträder efter höstens val måste desarmera 

arbetslöshetsbomben". Detta följdes av en kommentar från tidningen: “Regeringen Bildt 

försöker inte desarmera bomben. De har sprängt den.”. Flera gånger använde sig både 

Aftonbladet och de andra tidningarna av ord som att regeringen måste rycka in, arbetslösa 

som har hamnat i skottgluggen, kampen mot arbetslösheten och politiker som får ta sina 

straff. 

Natur och växtlighet hamnar också högt på listan över frekvent använda metaforer, till 

exempel en plan som gick åt skogen, ett land där arbetslösheten slagit rot, växande 

48% 

44% 44% 

23% 24% 
27% 

29% 
32% 

29% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Aftonbladet Dagens Industri Dagens Nyheter 

Figur 6: Metaforer 

Krig & Konflikt Natur Hälsa & Kropp 



28 

 

småföretag, nya plantor som måste växa upp, entusiasm som måste grävas fram och 

projekt som var som att kasta pengar i sjön. 

Även metaforer som hänvisar till sjukdom, död eller kroppen användes flitigt i alla 

tidningar och över alla perioder. Här har vi hittat exempel som att det europeiska 

samarbetet borde ges en tidig begravning, att samhället ska ta hand om sina medborgare 

från vaggan till graven, ekonomin som måste komma på fötter, politiker som föreslår 

botemedel, livskraftig företagsstruktur, en arbetsmarknad som håller på att repa sig, 

regeringen som sitter med armarna i kors, svag krona och politik som avgörande för 

ekonomins överlevnad. 

Något som utmärkte sig 1993 jämfört med de andra perioderna är att politikerna har en 

mycket mer framträdande roll i rubrikerna och i synnerhet om det handlar om att dela ut 

skuld eller kräva en lösning. Flera rubriker använde dessutom politikers namn i rubriken, 

exempelvis “Wibble är en olycka för Sverige”
37

 eller “Ett misslyckande, Bildt”
38

. Särskilt 

frekvent förekommande var dåvarande statsminister Carl Bildt följt av dåvarande 

finansministern Anne Wibble. Även sittande finansminister Anders Borg förekom 

namngiven i rubriker, men då under krisen 2009. Aftonbladet var den tidning som oftast 

skrev ut politiker med namn i rubriken, men det skiljde sig inte nämnvärt mellan 

tidningarna om hur ofta de skrev ut både namngivna och icke namngivna politiker eller 

politiska partier. Av våra 225 artiklar hade endast 16,8% (38 analysenheter) rubriker som 

skrev detta. 

Mellan perioderna var det som sagt Aftonbladet som mest frekvent använder politiker i 

rubriken. Perioden år 2000 hade bara 12% (51 artiklar) politiker eller ett parti i rubriken 

och 2009 var det 19% (59 artiklar). Av de sistnämnda handlade däremot 82% stycken om 

finansministern Anders Borgs beslut och förehavanden. 
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9.9 Tematiska och specifika artiklar 

9.9.1 Period 

Av de 225 artiklar vi undersökt så var 75 procent (168 analysenheter) tematiska och 25 

procent (57 analysenheter) specifika. Över de tre undersökta perioderna så var det relativt 

lika. 1993 var 74 procent (85 analysenheter) av artiklarna tematiska och 26 procent (30 

analysenheter) specifika. 2000 var 71 procent (36 analysenheter) tematiska och 29 

procent (15 analysenheter) specifika. 2009 var 80 procent (47 analysenheter) tematiska 

och 20 procent (12 analysenheter) specifika. 

9.9.1 Tidningar 

I Aftonbladet var 50 procent (31 analysenheter) tematiska och lika många specifika. I 

Dagens Industri var 78 procent (74 analysenheter) tematiska och 22 procent (21 

analysenheter) specifika. Dagens Nyheter hade nästan bara tematiska artiklar som stod 

för 93 procent (63 analysenheter) av materialet, specifika artiklar stod för resterande 7 

procent (5 analysenheter). 

10 Analys 

1993 var utan tvekan den period det rapporterades mest om arbetslöshet. Denna period 

stod för nästan hälften av allt vårt material. Att det rapporterades så mycket under denna 

period skulle kunna bero på den väldiga omställning från 80-talets blomstrande 

högkonjunktur till den djupa kris som 90-talskrisen var. Bengt Larsson har i sin 

avhandling ”Bankkrisen, medierna och politiken” gjort en mycket omfattande analys av 

hur medierna rapporterade om krisen i sin helhet. Han har i sin undersökning kommit 

fram till att under just 1993 publicerades många artiklar som hade en mer välvilligt 

inställd ton och artiklarna pekade på externa faktorer som utlösande för krisen snarare än 

interna. Exempel på interna aktörer eller faktorer skulle vara bankerna och den inhemska 

marknaden och externa är marknadsaktörer på den internationella marknaden eller 

regeringen/staten.
39

 

Detta skiljer sig från de resultat vi fått, som förvisso skyllde på externa faktorer, men 

oftast var negativt inställda. Artiklarna framställde det ofta som att staten inte gjort 
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tillräckligt för att minska arbetslösheten, eller använt fel åtgärder. Detta kan bero på att vi 

haft olika utgångspunkter för våra undersökningar. Det skulle också kunna bero på att vi 

haft olika tillvägagångsätt för våra undersökningar. Larsson har i sin studie tagit artiklar 

från flera år, vi har gjort ett mer koncentrerat urval från bara ett kvartal. 

Perioden 1993 karaktäriserades av ett hårdare språk med högre frekvens av krigiska 

metaforer än under de andra perioderna. Karakteristiskt för perioden 1993 var också att 

mycket skuld lades på politiker, mer än under någon annan period. 

Perioden 2000 skiljde sig mest från de andra perioderna i och med att rapporteringen var 

betydligt mer positiv, skuld nämndes inte lika mycket och det var den period där det 

förekom procentuellt sett flest artiklar som handlade om individer. Det kan bero på att 

man under denna tid var på väg ut ur en kris. Dot-com krashen var en börskrasch snarare 

än en kollaps av hela ekonomin som de andra två kriserna var. Gemene man påverkades 

inte lika mycket av denna kris som av de andra två. 

Resultaten från 2009 var de som sämst stämt överens med våra hypoteser. Vi trodde vi 

här skulle se ett större skuldbeläggande av andra länder och av banker, men denna period 

var i många avseenden lik 1993. Det var också den mest negativt vinklade perioden. Att 

banker och andra länder inte fick ta så mycket skuld skulle kunna bero på att nyheten om 

finanskrisen i USA började bli gammal och att tidningarna lade större fokus på den 

nationella krisen som börjat uppstå. 

Generellt sett förväntade vi oss att ett större fokus skulle läggas på individer, framförallt 

under de två tidigaste perioderna. Denna hypotes fick vi mycket från Nisbets studie om 

framing och fattigdom. Att vi fick ett annorlunda resultat kan dels ha att göra med 

kulturella skillnader mellan Sverige och USA och att våra analyser inte har varit lika 

omfattande som Nisbets. Det kan förstås också ha att göra med att framing inte fungerar 

på samma sätt i artiklar som handlar om arbetslöshet som de gör när de handlar om 

fattigdom. Som tidigare nämnt så har vi inte låtit några av våra variabler ha två värden 

samtidigt, vilket har gjort att vissa artiklar har varit vi fått göra avvägningar om vilken 

frame som är den mest dominanta. Detta kan också ha påverkat resultaten.  En mer 
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kvalitativt djupgående undersökning hade möjligtvis kommit fram till andra resultat än 

våra. 
40

 

Även Iyengar menar i artikeln Framing responsibility for political issues (1996) att när 

fattigdomsrapportering i USA tar upp specifika (episodic) händelser eller människor så 

tenderar publiken att kräva ansvar och lösning på ett mer individuellt plan än när något 

beskrivs tematiskt (thematic).
41

 Detta kan alltså kallas en individ-frame. 

En social frame skulle man kunna applicera på Iyengars studier om arbetslöshet. Där 

kommer han fram till att den dominerande tonen är att samhället bär ansvaret och skulden 

för de arbetslösa då det framställs tematiskt, dock är sambandet mycket tydligare när han 

studerarde andra samhällsgrupper. 
42

 Detta är en tematisk frame. 

Då en stor del av våra analysenheter bestod av tematiskt skrivna artiklar (201 av 225) så 

blev vi inte förvånade över resultatet att det var politikerna som bar ansvaret för att hitta 

en lösning, då detta har undersökts tidigare och liknande resultat har framkommit. På den 

lilla del specifikt skrivna artiklar (24) såg vi däremot inte något mönster av individuell 

skuldbeläggning, vilket skiljer sig från andra forskningsresultat. 

Våra resultat stämmer på den punkten bättre överens med Monica Djerf-Pierre artikel om 

rapporteringen av SAAB:s konkurs 2010 och nedläggningen av Öresundsvarvet 1980. I 

den undersökningen så har de flesta artiklarna en politisk frame
43

. Även Lennart Weibull 

m.fl. skriver om hur just politik och ekonomi är vanligt i svenska nyheter
44

. 

Vidare beskriver Nisbet hur det är vanligare med artiklar med specifik inriktning (att 

skribenten skildrar ett större skeende med ett exempel, till exempel läsaren får följa en 

arbetslös under en dag eller en vecka) inom ämnet fattigdom och hur det nästan inte 
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förekommer tematiska artiklar
45

. Däremot förekommer det mycket fler tematiska än 

specifika artiklar i det material som vi undersökt (75 procent tematiska artiklar, 25 

procent specifika). Nisbet hänvisar till forskning som visar att då artiklar framställs 

tematiskt så är läsarna mer benägna att skuldbelägga samhället och regeringen snarare än 

individer. Resultatet är omvänt när artikeln är framställd specifikt. 
46

 

Rapporteringen från 90-tals krisen och finanskrisen 2008 var betydligt mer negativ än 

rapporteringen från IT-kraschen 2000. Rapporteringen från 2000 präglades mycket av 

optimism. Trots att arbetslösheten var historiskt sett relativt hög 4,8 procent) så fanns det 

många artiklar som handlade om goda tider, och tidningarna skrev om företag som hade 

brist på arbetskraft snarare än ett överflöd. 

Detta står i kontrast till den väldigt dystra bild som målades upp 1993 och framför allt 

2008. Här rapporterades det om hur ekonomin hade ”kollapsat”. Metaforer kopplade till 

katastrofer (tickande bomb,  politiker får ta sina straff) var vanliga, framför allt i 

debattartiklar och ledare. 

Artiklarna från 1993 var också jämfört med de andra perioderna relativt ”tekniska”, något 

som Bengt Larsson påpekar i sin avhandling om bankkrisen under 90-talet. Artiklarna 

kräver ganska mycket ämneskunskap av läsaren. 
47

 

I vår undersökning har vi sett att de tillfrågade experterna med stor majoritet bestod av 

män. I boken Massmedier – Press, radio och tv i den digitala tidsåldern (2011) tar 

författarna upp könsuppdelningen inom journalistkåren. Män har historiskt och generellt 

skrivit om hårda frågor: politik, ekonomi samt in- och utrikesnyheter medan de kvinnliga 

journalisterna har skrivit om mjukare frågor: familj, hushåll och mode
48

. Detta har 

förändrats och numer består journalistkåren av ungefär lika många män som kvinnor. 

Dock tror vi ändå att könsvariabeln har haft betydelse då experter gavs utrymme. Det är  

kanske inte förvånande att så många manliga experter förekom (65) respektive få kvinnor 
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(17) då vi undersökte nyheter som rapporterade om finanspolitik och komplicerade 

politiska frågor. 

11 Vidare forskning 

Som tidigare nämnt hade det varit intressant att göra en mer omfattande kvalitativ 

undersökning och undersöka nyanser på ett annat sätt än vad vi gjort. Fanns det partier 

eller organisationer som ofta uttalar sig på ett visst sätt? Hur målades politiker från olika 

partier upp? Det hade också varit intressant att se hur rapporteringen ser ut under en mer 

utpräglad högkonjunktur för att se om det rapporteras på andra sätt, med andra frames 

och metaforer eller om resultaten blir likvärdiga. Det vore även intressant att jämföra hur 

det rapporteras om arbetslöshet i andra länder eller olika politiska system. 

Helst av allt skulle vi vilja undersöka hur framing och gestaltning av nyheter påverkar 

mottagaren. Det är inte säkert att publiken uppfattar texterna på samma sätt som vi gör, 

eller att skribenternas vinkel och intentioner når ut och påverkar läsaren. Man skulle 

kunna göra strukturerade enkätundersökningar djupintervjuer om hur människor uppfattar 

mediers makt och hur de uppfattar sin omvärld, politiker och politiska processer. 
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Bilaga: Kodschema 

Kodschema 
 

1. Tidning 
1.1. Aftonbladet 

1.2. Dagens Industri 

1.3. Dagens Nyheter 

 

2. Arbetslöshetsnivå: Tidpunkt då arbetslöshetsnivån har varit som högst från 1990-

2010, K2 och K3 innebär kvartal 2 och kvartal 3 för respektive år. 

2.1. 1993 K3: 8,2% 

2.2. 2000 K3: 5,2% 

2.3. 2009 K2: 9,2% 

 

3. Typ av artikel 
3.1. Nyhetsartikel 

3.2. Reportage 

3.3. Notis 

3.4. Opinion/kolumn 

 

4. Tematiskt/Specifikt 
4.1 Tematiskt 

Texten belyser situationen på ett mer övergripande, tematiskt och strukturellt sätt. 

4.2. Specifikt 

Texten belyser situationen genom att använda specifika individer/grupper eller händelser. 

 

5. Handling: Beskriver det dramaturgiska upplägget i texten. 

5.1. Individ har huvudrollen 

Texten fokuserar på en individ/grupp/företag som får illustrera en händelse eller ett tema 

5.2. Politiker/handlar om politik 

En politiker eller ett parti har huvudrollen (t. ex. “Göran Persson skapar jobben”) 

5.3. Statusuppdatering (ny rapport, etc) 

En saklig rapport utan att några personer får komma till tals (en kort kommentar kan 

tillåtas). En uppdatering av läget. 

5.4. Experten förklarar läget 

En “expert” förklarar problemet med arbetslösheten. Det skulle kunna en chef från ett 

fackförbund, en ekonom eller en tidigare politiker etc. 

5.5. Inget av ovanstående/okodbar 

5.6. Debatt 

 

6. Vem ska lösa? Vilken aktör ansvarar för att ge en lösning på och åtgärda problemet. 

6.1. Individen ska lösa 

6.2. Arbetsgivare/Näringsliv ska lösa 

6.3. Andra länder (EU) ska lösa 

6.4. Politiker ska lösa 
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6.5. Myndighet (t. ex. Polisen, Migrationsverket, Skatteverket, AMS) 

6.6. Nämns inte, ingen av ovanstående/okodbar 

6.7 Fack 

 

7. Vem bär skulden?: Vilken/vilka aktörer bär skulden för att situationen har uppstått. 

7.1. Politiker/staten ansvarar 

7.2. Arbetsgivare/marknaden/näringsliv ansvarar 

7.3. Andra länder (EU) har ansvar 

7.4. Individen 

7.5. Aktuell kris ansvarar 

7.6 Okodbar  

7.7. Myndighet (t. ex. Arbetsförmedlingen, polisen) 

7.8 fack 

 

8. Vinkel i artikeln 
8.1. Positiv 

Om artikeln är positivt inställd till arbetslöshets frågan (tror att det finns en lösning, 

menar att arbetslösheten är lägre än den var innan) så är det en positivt vinklad artikel. 

8.2. Negativ 

Om artikeln har en negativ utgångspunkt (beskriver det som ett problem utan att ge 

lösning, trycker på att arbetslösheten är högre än tidigare) så räknar vi den som en 

negativt vinklad artikel. 

8.3. Neutral 

Då det inte går att lägga in artikeln i någon av dessa fack, eller om den är lika delar 

negativ som positiv, räknar vi artikeln som neutral. 

 

9. Expert bakrund 
9.1. Myndighet (AMS, skatteverket, tjänsteman) 

9.2. Politiker/expolitiker 

9.3. Privat bolag (bank, finansbolag, Avanza) 

9.4. Fackrepresentant (LO, TCO etc.) 

9.5. Universitet (Professor, lektor, adjunkt etc.) 

9.6. Jurist 

9.7. Någon genom tidningen (reporten själv, politisk kommentator etc.) 

9.8. Organisation/Förbund 

9.9. Forskning/rapport (ej person) 

9.10. Okodbar/bakrund nämns inte 

 

10. Expertens kön? 
10.1. Man 

10.2. Kvinna 

10.3. Bägge kön 

10.4. Inget kön nämns 

10.5. Okodbar 
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11. Används metaforer? (för att enklare kunna hitta artiklar och se om det finns 

några vanliga vi kan kolla på) 
11.1. Ja 

11.2. Nej 

 

12. Individens status av icke-arbete: Då individen får illustrera arbetslösheten vill vi 

undersöka deras status av icke-arbete. 

12.1. Korttidsarbetslös 

Under sex månader 

12.2. Långtidsarbetslös 

Över sex månader 

12.3. Arbetslös pga sjukdom 

12.4. Söker extrajobb (ej heltid) 

T. ex. studenter, ungdomar, sommarjobb. 

12.5. Okodbar 

12.6. Civil/Anställd 

 

13. Individens ålder 
13.1. Ålder (vi skriver in vilken ålder) 

13.2. Okodbar (ingen ålder nämns) 

 

14. Individens kön 
14.1. Kvinna 

14.2. Man 

14.3. Bägge kön 

Det två personer med olika kön med. 

14.4. Inget kön nämns 

14.5. Okodbar 


