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Abstract 

This is a study of predictions made by the press during the financial crisis in Asia 
in the autumn of 1997. The study includes a qualitative, quantitative and 
comparative analysis of the Swedish newspapers Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet and Dagens Industri. In the last chapter a quantitative analysis of the 
newspaper Finanstidningen, that today no longer exists, has also been made for 
comparative reasons. A theoretical framework is also set in the study to explain 
how the predictions can affect the economy. The quantitative analysis shows that 
2/3 of the texts in the traditional morning papers Dagens Nyheter and Svenska 
Dagbladet included predictions about the crisis from an Asian or global 
perspective, while only 1/3 of the texts in the financial newspapers Dagens 
Industri and Finanstidningen included such predictions. In the qualitative analysis 
a categorization of different types of predictions are made. Finally there is a 
discussion about the possible impacts of predictions in the financial news. The 
conclusion is that unconditional non-analytical predictions paint pictures decreed 
by Fate and leave the readers uninformed and should therefore be avoided by the 
press. The conditional analytical predictions have a much better potential to give 
good guidance for the readers. 

 
Nyckelord: Asienkrisen, förutsägelser, ekonomijournalistik, verklighetsbild, 
massmedia 
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1 Inledning 

1.1 Ekonomijournalistik är makt 

När ekonomin har vänt nedåt på senare år, som till exempel i samband med den 
spruckna IT-bubblan och telekomkrisen, har massmedierna ibland anklagats för 
att ha drivit upp de ekonomiska förväntningarna till en orimlig nivå. 
Aktiespararna har blivit förledda av massmedierna att satsa sina pengar i ”heta” 
branscher, hävdar en del debattörer. Aktiekurserna har därmed drivits upp 
ytterligare, menar de. Till slut har den ekonomiska verkligheten gjort sig påmind. 
Kurserna har rasat och aktiespararna har blivit av med sitt kapital.1  Men 
anklagelserna som framförts mot ekonomijournalistiken har oftast varit byggda på 
lös grund. Jag ska här försöka ta reda på vad ekonomijournalistiken egentligen 
säger – eller rättare sagt skriver. 

Över huvudtaget har det forskats väldigt lite om ekonomijournalistiken. I 
skrivande stund har därför Studieförbundet Näringsliv & Samhälle (SNS) helt 
nyligen startat ett stort projekt för att granska ekonomijournalistiken.2 Denna 
uppsats är också ett, om än mer blygsamt, försök att utreda 
ekonomirapporteringens natur och vilken bild av verkligheten den förmedlar till 
läsarna. 

Hur stor inverkan har medierna på vår världsbild? Detta är en fråga som länge 
diskuterats. Frågan är viktig eftersom den världsbild vi har ger förutsättningarna 
för hur vi kommer att agera. På 1920-1940-talet trodde forskarna att 
massmediernas rapportering hade en mycket stor inverkan på publikens åsikter. 
Massmedierna betraktades som allsmäktiga. Forskningen om väljarnas partival 
som gjordes på 1940-1960-talet visade att mediernas inverkan på publikens 
åsikter inte alls var så stor som man tidigare trott och motsade därmed teorin om 
att medierna skulle vara ”allsmäktiga”. Medierna kom i stället att betraktas som 
maktlösa. På 1970-talet kom mediernas makt återigen i fokus. Forskarna på 1970-
talet hävdade att massmedierna hade långsiktiga effekter på publikens åsikter och 
att forskningen på 1940-1960-talet varit alltför kortsiktig. Man menade att 

                                                                                                                                                         
 

1 Se till exempel Frigyes, Paul, ”De galna åren”. Journalisten nr 13 2003  
2 Se Granström, Klas, ”SNS granskar ekonomijournalistiken”. Dagens Media 13/1 2005. 
http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=40009 
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massmediernas rapportering kunde ha effekter på publikens handlande genom att 
påverka dess verklighetsuppfattning.3 

Ett enskilt nyhetsföretags journalistiska makt begränsas i och för sig genom att 
många andra röster gör sig hörda. Nyhetsföretagen förmedlar i idealfallet olika 
versioner av samma händelse som balanserar varandra. Men det är ett problem när 
det i praktiken visar sig att medierna ofta är samstämmiga.4 Men mångfalden kan 
också skapa förvirring. Det finns forskare som hävdar att mer information får 
människor att fatta klokare beslut – men bara upp till en viss gräns. För mycket 
information gör en inte klokare utan bara mer förvirrade, hävdar dess forskare. 
Professor Marianne Frankenhauser har till exempel talat om informationsstress 
som en ny folksjukdom.5 

Elektroniseringen av finansmarknaden har gjort att det är lättare att söka 
information. Man kan tala om en ”avterritorialisering”.6 Den nya tekniken har 
gjort att handeln i dag går snabbare och att pengar kan flyttas med elektronikens 
hastighet mellan olika världsdelar.7 Så samtidigt som det blivit lättare att skaffa 
information har den ökade hastigheten gjort att besluten också måste fattas 
snabbare.  

Den verklighetsbild som massmedierna hjälper till att skapa hos publiken 
kommer att vara central för denna uppsats. 

Massmediernas makt består enligt Kent Asp i första hand av att de påverkar 
människors verklighetsuppfattning. Påverkan av hur individen uppfattar 
omvärlden kan leda till inflytande över individens handlingar gentemot 
omvärlden.8  

När det gäller ekonomiska kriser på andra kontinenter blir i första hand 
småspararnas agerande beroende av massmedierna rapportering eftersom detta 
oftast är den mest lättillgängliga. Internet har i och för sig gett helt nya 
möjligheter för individer att kommunicera med varandra över stora geografiska 
avstånd och därmed minskat behovet av tidningarna som förmedlare av 
information.9  Men fortfarande kan den information som fås via massmedierna om 
händelser på andra kontinenter antas vida överstiga den som fås via direkt 
kommunikation över Internet med individer på andra kontinenter för folk i 
allmänhet. Tidningar och TV är helt enkelt bekväma kanaler för att få 
information. 

Lennart Weibull och Håkan Hadenius skrev dessutom i sin senaste 
genomgång av det svenska medielandskapet att de tror att den tryckta pressen 

                                                                                                                                                         
 

3 Sjölin, Mats, ”Massmedier och opinionsbildning”, Den moderna demokratins problem (1994). s 
150-152 och 168-172 och Asp, Kent, Maktutredningen (1987). s 3-7 
4 Hvitfelt, Håkan - Nygren, Gunnar, På väg mot medievärlden 2020 – journalistik, teknik, marknad 
(2002). s 27-29 
5 Ekdahl, Mats, Människan, mediemångfalden och det öppna samhället: Historien om 
massmediernas pluralism och dess labyrintiksa processer. (2003). s 20-25  
6 Stúr, Elisabeth ”Den globaliserade medievärlden”, Medierna och demokratin (2004) s.62 
7 Se bland annat Lindgren, Håkan, ”Finanssektorn och dess aktörer”,  Äventyret Sverige (1993). s 
259-260 
8 Asp, Kent, Maktutredningen rapport 12 (1987). s 8 
9 Sparks, Colin, ”From Dead Trees to Live Wires”, Mass Media and Society (2000). s 289  



 

 3 

kommer att kunna behålla sin position på grund av papperstidningens 
lätthanterlighet.10 

Stora institutionella aktörer har större möjligheter att skapa sig en annan 
världsbild genom till exempel representanter som befinner sig på plats där krisen 
äger rum. Men även dessa kan i stor utsträckning antas ta del av och vara 
intresserade av den information som förmedlas i massmedierna.  

Det är en vanlig uppfattning att ekonomijournalistiken har fått ett allt större 
inflytande. Som Lars Melin skriver:  

 
Ekonomijournalistik har fått en kraftig boom på den senaste tiden. Visserligen är tidningen 
Affärsvärlden mer än hundra år gammal, och visst startade Göteborgs handels- och 
sjöfartstidning som ekonomitidning, men verksamheten var smal långt in på 1980-talet. En 
veteran uppskattar att det 1975 fanns maximalt 60 ekonomijournalister i landet; det är 
knappt så det räcker åt Dagens Industri  i dag.11 

 
Jag har valt att gå några år tillbaka i tiden och titta på den så kallade Asienkrisen 
under andra halvåret 1997. Det som är extra intressant med Asienkrisen jämfört 
med IT-bubblan och telekomkrisen är, som framgår av namnet, att krisen klart och 
tydligt hade sitt ursprung i en annan världsdel. Därmed kan massmediernas 
rapportering antas ha haft en stor betydelse för många svenska aktie- och 
fondsparare som saknade direkt information från Asien utan till största delen kan 
antas ha fått sin bild av krisen genom massmedia. Det skulle vad beträffar 
Asienkrisen finnas en risk för att massmedierna målade upp en alltför mörk bild 
av det ekonomiska läget och därmed, i motsats till vad de anklagades för under 
IT-bubblans uppbyggnad, påverka de ekonomiska aktörernas uppfattning i en 
alltför negativ riktning. 

Denna uppsats ligger utanför det som traditionellt betraktas som 
statsvetenskapens kärnområde. Uppsatsen kan sägas vara eklektisk till sin 
karaktär.  Den hämtar sin teoribildning från både massmedieforskningen och 
nationalekonomin. Det som gör att den faller inom den statsvetenskapliga 
disciplinen är att den handlar om makt. 

Politik är det centrala begreppet inom statsvetenskapen. Det är 
statsvetenskapens analysobjekt. Lennart Lundquist definierar tre huvudtyper av 
politikbegreppet: 

 
1. Politik omfattar beteenden idéer och institutioner som är relaterade till det offentliga. Det 
innebär att vad stat och kommun och internationella organisationer företar sig och vad som 
är riktat mot dessa institutioner från kollektiv och individer på subnationell, nationell och 
internationell nivå kallas politik... 
2. Politik omfattar beteenden, idéer och institutioner som är relaterade till den auktoritativa 
fördelningen av värde för ett samhälle... 
3. Politik omfattar beteenden, idéer och institutioner som är relaterade till utövandet av 
makt... En aktör som förmår prägla sin omgivning har makt.12  

                                                                                                                                                         
 

10 Hadenius, Stig – Weibull, Lennart, Massmedier: En bok om Press, Radio & TV (2003) s 
131 
11 Melin, Lars, Corporate Bullshit: Om språket mitt i City (2004). s 9 
12 Lundquist, Lennart, Det vetenskapliga studiet av politik (1993). s 27-30 
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Det som gör denna uppsats statsvetenskaplig är att den handlar om den sista 
och den vidaste av Lennart Lundquists definitioner av politikbegreppet – makt. 
Massmedierna har makt eftersom deras rapportering kan påverka de ekonomiska 
aktörernas beslut. Småsparare kan till exempel bestämma sig för att sälja sina 
Japanfonder om massmediernas rapporterar att det ekonomiska läget i Asien 
kommer att försämras. Även stora ekonomiska aktörer kan antas ta intryck och 
handla utifrån en lång period av sådan rapportering. Ekonomirapporteringen kan 
alltså vara en ytterst viktig maktfaktor i dagens samhälle där aktiekurserna bland 
annat kommer att få ett stort inflytande över inte bara företagen utan också över 
staten och allmänheten genom bland annat pensionsfonder. Den elektroniska 
handeln med värdepapper har blivit avgörande för välfärden. 

Journalisternas makt skiljer sig från den makt som utövas av politikerna och 
som mer faller inom statsvetenskapens traditionella område: ”Det finns makt där 
ansvar utkrävs, som hos politiker som utsätts för område väljarnas dom med 
jämna mellanrum. Det finns makt utan ansvar som kan utövas utan att den som 
utövar den egentligen riskerar något. Medieföretagens makt och mäktiga 
journalisters makt är tveklöst av den senare typen.”13 Just detta faktum gör det 
extra angeläget för vetenskapen att granska denna typ av makt. 

Makt är svårt att studera. Ibland kan man se vilken makt aktörerna har utan att 
egentligen se dem utöva makten.14 I massmediernas fall ligger själva 
maktutövandet huvudsakligen i den verklighetsbild som de målar upp. 
Verklighetsbilden sätter upp ramarna för hur individerna kommer att agera. 

Massmediernas makt kan vara svår att förstå när man studerar enskilda artiklar 
eller nyhetsinslag. I stället måste man studera deras rapportering över tid för att se 
tendenser och teman. I denna uppsats granskas rapporteringen under ett halvår. 

1.2 Syfte och problemställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken typ av information det är som 
förmedlas i ekonomirapporteringen, hur den är underbyggd och vilka 
konsekvenser den kan tänkas få. Uppsatsen studerar den framåtblickande 
rapporteringen. Det intressantaste för de ekonomiska aktörerna är ju främst att 
veta vad som ska hända framöver – ska man köpa eller sälja? Uppsatsen ska 
därför försöka besvara följande frågor: 

 

• I hur stor utsträckning försökte man i rapporteringen göra 
förutsägelser om framtiden?  

• Hur ser förutsägelserna ut? Med vilken grad av säkerhet uttalas de? 

                                                                                                                                                         
 

13 Hvitfelt, Håkan, ”En ny medievärld”, På väg mot medievärlden 2020 (2002). s 28  
14 Dowding, Keith, Power (1996). s 4 
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• Skiljde sig rapporteringen i någon av tidningarna sig väsentligt från 
de andra? 

 
Sedan ett försök gjorts att besvara dessa frågor ska det också göras ett försök att 
knyta samman svaren med de ekonomiska mekanismer som presenteras i 
uppsatsens teoridel för att titta på vilka konsekvenser rapporteringen kan tänkas ha 
haft för aktörernas agerande. Samtidigt kommer den teoretiska modellen och dess 
relevans att diskuteras. 

1.3 Material och avgränsningar 

Jag kommer i uppsatsen att studera fyra tidningars rapportering om den så kallade 
Asienkrisen andra halvåret 1997. Jag har valt att titta på en renodlad 
ekonomitidning – Dagens Industri, samt två morgontidningar – Svenska 
Dagbladet och Dagens Nyheter. Dagens Industri har jag valt just för att deras 
specialitet är finansnyheter och läses ofta av ekonomiska beslutsfattare och därför 
kan förväntas ha ett inflyttande över det ekonomiska beslutsfattandet. Svenska 
Dagbladet och Dagens Nyheter är i och för sig inga renodlade ekonomitidningar; 
men det är stora inflytelserika tidningar där finansnyheterna ägnas stort utrymme. 

I min jämförelse i kapitel 6 har jag även valt att plocka in den numera 
nedlagda Finanstidningen för att kunna göra en grundligare utvärdering av 
materialet i renodlade ekonomitidningar och traditionella morgontidningar. Mer 
om detta i kapitel 6. 

Det talas ofta om att dagstidningarnas betydelse minskat i konkurrensen med 
TV och Internet. Dagens Industri, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är 
emellertid inte bara tidningsföretag utan veritabla multimedieföretag. Deras texter 
publiceras inte bara i papperstidningarna utan läggs även ut på Internet. Dagens 
Industri står dessutom, i skrivande stund, i begrepp att börja sända tv.  

Jag kommer att titta på såväl nyhetsartiklar som åsiktsjournalistiksartiklar. 
Tidsperioden har jag valt efter att ha studerat material om Asienkrisen och 
kommit fram till att det var någon gång i slutet av sommaren 1997 som man 
började prata om Asienkrisen.  

En uppfattning är att Asienkrisen startade på morgonen den 2 juli 1997 när 
den thailändska centralbanken tillkännagav att den inte längre tänkte försvara den 
fasta växelkursen som band den thailändska valutan bhaten till den amerikanska 
dollarn. Bhaten sjönk och andra asiatiska valutor drogs med i fallet.15  

Att studera krisen under ett halvår har verkat vara en rimlig avgränsning – dels 
för att krisen när man studerar rapporteringen förefaller ha varit som hetast hösten 
1997, dels för att begränsa omfattningen av materialet med tanke på uppsatsens 
längd. 

                                                                                                                                                         
 

15 Larsson, Tomas, ”Globalisering underifrån”. Finanstidningen 28/6 2001. 
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Texterna har jag sökt i följande databaser: mediearkivet (Svenska Dagbladet), 
Presstext (Dagens Nyheter) och Affärsdata (Dagens Industri, Finanstidningen). 

Jag har sökt på följande ord i databaserna för att få fram urvalet av artiklar: 
”Asienkrisen”, ”Asienkris”, ”Asienkrisens”, ”krisen i Asien”, ”kris i Asien” och 
”krisen i Asiens”. I de fall som det har dykt upp artiklar som handlar om helt 
andra historiska händelser eller på annat sätt är uppenbart irrelevanta för den här 
uppsatsen har jag sållat bort dem. 

Jag kommer att i min studie se Asienkrisen ur det asiatiska perspektivet. Jag 
kommer alltså att studera påståenden som tar upp hur krisen utvecklas i Asien 
eller hur den, med utgångspunkt i de asiatiska länderna, kommer att påverka 
världsläget. Jag tar inte upp påståenden som ses ur till exempel ett svenskt 
perspektiv, till exempel hur enskilda svenska exportföretag drabbas av krisen. 
Denna begränsning har jag främst gjort för att det annars ibland skulle bli svårt att 
skilja förutsägelser om Asienkrisen från förutsägelser om till exempel svensk 
inrikespolitik och interna förhållanden på svenska företag.  

Märk emellertid att de enskilda påståenden om krisen som jag studerar kan 
ingå i texter som i sin rubrik och helhet har ett annat perspektiv. 

. 
Figur 1 – perspektiv  

 
Hur till exempel 

krisen slår mot 

japanska företag. 

Hur till exempel krisen 

slår mot 

världskonjunkturen. 

Hur till exempel krisen 

slår mot svenska 

företag och Sveriges 

BNP. 

 
 

Uppsatsens fokus ligger här. 
 
Detta perspektiv utelämnas 

 ur uppsatsen. 
 

1.4 Metod 

I denna undersökning används både kvantitativ, kvalitativ och komparativ metod. 
Uppsatsens kvantitativa inslag består i att jag räknar hur stor andel av texterna 
som innehåller förutsägelser om framtiden för respektive tidning. 

Det kvalitativa inslaget blir en djupdykning i de texter som innehåller 
förutsägelser ur det perspektiv som beskrivits ovan. Texterna studeras för att 

Länderna 

i Ostasien 

 

Krisen på 

global nivå 

 

Sverige och 

svenska företag 
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närmare utröna hur förutsägelserna såg ut och hur de var uppbyggda. Tanken är 
att den kvantitativa och kvalitativa analysen skall komplettera varandra. 

I den komparativa delen av analysen kommer resultaten från den kvalitativa 
och kvalitativa delen att jämföras för att hitta likheterna i rapporteringen och för 
att se om det var någon tidning som skilde sig från de andra.  
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2 Att sia om framtiden 

2.1 Förutsägelser 

En förutsägelse är en utsaga om framtiden; en aktör uttalar sig om vad han tror 
eller vet kommer att hända i framtiden. När en ekonomireporter till exempel 
skriver att hon tror att börskurserna kommer att gå upp till hösten gör han/hon en 
förutsägelse. Lars-Göran Stenelo definierar förutsägelse (engelskans ”prediction”) 
på följande sätt: 

 
By prediction is meant an assertion which provides information concerning future events. 
The assertion is formulated as a description of state or process. The expression ’future 
events’ relates to phenomena which will exist at some specified point in time (state) or are 
in the process of development during a time interval (process development) after the 
assertion has been formulated.16  

 
Förutsägelser kan vara både kortsiktiga och långsiktiga17 – de kan handla om vad 
som ska hända i morgon eller om vad som ska hända om 1000 år. 

Förutsägelser kan baseras på allt från vetenskapliga studier till rena gissningar. 
Förutsägelser ska skiljas från föreskrifter. En föreskrift beskriver en framtida 
situation som man bör sträva efter. En förutsägelse beskriver en möjlig eller 
tänkbar framtida situation.18 

Förutsägelsen är ingen uppmaning, vilket föreskriften är. Föreskrifter och 
förutsägelser kan dock kombineras, till exempel ”sälj dina aktier nu, kurserna på 
börsen kommer att sjunka till hösten”  

Lars-Göran Stenelo har i sin bok Foreign Policy Predictions analyserat 
förutsägelser i amerikansk utrikespolitik om utvecklingen i Sydostasien. Jag 
kommer i denna uppsats att låna in delar av den teoretiska analysmodell som han 
använder i boken. Men i stället för att studera amerikansk utrikespolitik kommer 
jag alltså att applicera modellen på dagstidningarnas rapportering om Asienkrisen. 

Stenelo skiljer mellan analytiska förutsägelser och icke-analytiska 
förutsägelser.  Icke-analytiska förutsägelser kan bygga på gissningar, intuition och 
fantasi.19 Detta är förutsägelser som saknar förklaringsansatser. 

                                                                                                                                                         
 

16 Stenelo, Lars-Göran, Foreign Policy Predictions (1980). s 30  
17 Ibid. 
18 Ibid. s 31 
19 Ibid. s 31-35 
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Analytiska förutsägelser har man däremot kommit fram till genom att, i någon 
form, resonera kring uppgifter som är relevanta i sammanhanget.20 Slutsatserna i 
en analytisk förutsägelse kan sägas vara baserade på någon form av logiskt 
resonemang. Analytiska förutsägelser kan till exempel vara baserade på analogier 
– man drar historiska paralleller till en tidigare händelse och antar att historien 
kommer att upprepa sig. De kan även bygga på korrelation – det vill säga att en 
händelse anses vara beroende av en annan.21 

En förutsägelse kan uttalas med olika mått av säkerhet. Stenelo skiljer mellan 
kategoriskt formulerade förutsägelser och konditionala förutsägelser. Kategoriskt 
formulerade förutsägelser fastslår att något kommer att hända. Det framställs som 
att det kommer att hända oavsett utvecklingen i övrigt. Den konditionala 
förutsägelsen sätter upp någon form av villkor för att förutsägelsen ska/inte ska slå 
in. Den stänger inte dörren för en utveckling i en annan riktning än vad som 
förutsagts.22 Den konditionala förutsägelsen kan, men måste inte, inträffa, enligt 
det som siar. 

Graden av säkerhet i formuleringen av en konditional förutsägelse kan variera. 
Att säga att om A inträffar så inträffar antagligen även B är en förutsägelse som 
formuleras med större säkerhet än om man säger att om A inträffar så inträffar 
kanske också B.23  

Jag kommer att i min undersökning av tidningarnas rapportering att skilja 
mellan kategoriska analytiska förutsägelser, kategoriska icke-analytiska 
förutsägelser, konditionala analytiska förutsägelser och konditionala icke-
analytiska förutsägelser. 

Genom exemplen som följer ska jag visa hur sådana förutsägelser kan 
formuleras: 

• Kategorisk analytisk förutsägelse: ”Börskurserna för de svenska 
exportföretagen kommer att rasa till hösten på grund av den 
sjunkande exporten till USA.” 

• Kategorisk icke-analytisk förutsägelse: ”Börskurserna för de svenska 
exportföretagen kommer att rasa till hösten.” 

• Konditional analytisk förutsägelse: ”Börskurserna för de svenska 
exportföretagen kan komma att rasa till hösten om exporten till USA 
fortsätter att sjunka.” 

• Konditional icke-analytisk förutsägelse: ”Börskurserna för de 
svenska exportföretagen kan rasa till hösten.” 

 
Jag kommer att göra en kvalitativ analys av dagstidningarnas rapportering om 
krisen i Asien utifrån dessa fyra kategorier. Jag vill påpeka att detta är en stark 
förenkling av Stenelos resonemang. 

                                                                                                                                                         
 

20 Stenelo, Lars-Göran, Foreign Policy Predictions (1980). s 31-40 
21 Ibid. 
22 Ibid. s 48-53 
23 Ibid. 
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Nyhet Mediernas 
publik 

Marknads- 
agerande 

Feedback 

Förnyhet 

2.2 Kommunikationsmodell 

För att skapa förståelse för att denna uppsats behandlar ett angeläget ämne och ge  
till en vidare diskussion av de empiriska resultaten, presenteras här en enkel 
kommunikationsmodell som kopplar samman handlingar på ekonomins område 
med medias urvalsprinciper. 

I modellen förekommer input och output mellan de olika leden. Dessutom 
finns det feedback. Input är händelser i verkligheten. Vissa händelser har ett 
nyhetsvärde som gör att massmedierna uppmärksammar och rapporterar om dem. 
Händelserna kan sägas vara förnyheter, med potential att uppmärksammas av 
massmedierna. Massmedierna kan uppmärksamma förnyheterna, göra dem till 
nyheter och distribuerar dem till sin publik. Massmediernas publik är inte bara 
passiva läsare/tittare utan också aktörer på marknaden. I modellen förutsätts 
massmediernas nyheter påverka hur aktörerna agerar på marknaden. Output i 
modellen är konsekvenserna av aktörerna marknadsbeslut. 

Konsekvenserna av aktörernas agerande kan vara händelser med ett nytt 
inneboende nyhetsvärde som gör att massmedierna uppmärksammar dem – alltså 
finns det feedback i modellen. Modellens olika steg förklaras mer ingående nedan. 

 
Figur 2 – kommunikationsmodell  

 
             Input Output 

 
 
 
 

 
 

2.2.1 Förnyheten blir nyhet 

Man hör ofta uttrycket att rapporteringen sker i ”allmänhetens intresse”. Det är 
dock ett svårt begrepp eftersom de ofta finns olika uppfattningar om vad som är 
”allmänhetens intresse”.24 Detta är en av grundstenarna till varför rapporteringen 
skiljer sig åt i olika medier. Men det finns också saker som förenar olika medier – 
det kan handla dels om egenskaper hos det inträffade som de försöker skildra, dels 
om egenskaper i deras egen organisation. Detta ska vi här titta närmare på. 

                                                                                                                                                         
 

24 Mc Quail, Denis, Media Performance – Mass Communication and the Public Interest (1992). s 
1-33 
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När massmedia får vetskap om något som inträffat och upplever det som om 
det inträffade skulle kunna gå att göra en nyhet av har man vad Lars J Hultén 
kallar en ”förnyhet”.25  

Förnyheten blir inte av automatik en nyhet. Massmedia kan av olika skäl 
bestämma sig för att inte berätta om förnyheten. Men förnyheten har, om den blir 
nyhet eller inte, någon form av egenskap, nyhetsvärde om man så vill, som gör att 
den väckt massmedias intresse. 

Det har forskats mycket omkring vad som krävs för att en händelse ska bli en 
nyhet.26 För att en händelse eller ett skeende ska bli intressant för och 
uppmärksammas av massmedierna krävs det att den har vissa egenskaper. Mycket 
forskning har genom åren ägnats åt att försöka ta reda på om det finns några 
gemensamma egenskaper som gör att en förnyhet verkligen blir en nyhet 

Håkan Hvitfelt är en av de forskare som ägnat sig åt ämnet. Han har i en 
uppmärksammad studie tittat närmare på gemensamma drag hos de nyheter som 
blir huvudnyheter på dagstidningarnas första sidor. Han kom bland annat fram till 
att händelser som betraktas som sensationella och händelser med negativa inslag 
ofta blir huvudnyheter på första sidorna.27 Olika tidningar skulle alltså ha en 
gemensam nyhetsvärdering. 

Det är emellertid inte bara nyhetsvärdering som gör att nyheterna i olika 
medier ofta tycks följa ett gemensamt mönster. ”En annan viktig faktor bakom 
den ökade likheten... är mediernas arbetslogik, det vill säga de tankemönster, 
beslutsregler och arbetsrutiner som tillämpas i nyhetsverksamheten”, skriver Kent 
Asp28, pionjär inom svensk forskning om mediernas arbetslogik. 

Begreppet medielogik lanserades ursprungligen av amerikanerna David L 
Altheide och Robert P Snow på 1970-talet. De hävdade att hur en händelse 
slutligen framställs för publiken beror på vilket medium det är fråga om.29 Att en 
nyhet presenteras olika i televisionen, som är ett ljud- och bildmedium, och 
radion, som endast är ett ljudmedium, förefaller ganska naturligt. En bildmässig 
förnyhet kanske blir en nyhet i televisionen, men inte i radion. 

Till medielogiken hör också mediernas trick för att fånga publiken, till 
exempel att spetsa till händelser, förenkla eller personifiera.30 

Det är som Teun A van Dijk påpekat ingen slump att nyhetstexter ser ut på ett 
visst sätt utan beror på sociala och professionella rutiner samt på de institutioner 
som journalisten jobbar i. Hur nyheterna uppfattas beror också på en kognitiv 
process hos både journalisten och naturligtvis även läsaren.31  

                                                                                                                                                         
 

25 Hultén, Lars J, Journalistikens villkor (1993) s 194-196 
26 Se Hadenius, Stig – Weibull, Lennart, Massmedier: En bok om press, Radio & TV (2003) s 
344–348 och Johansson, Bengt ”Journalistikens nyhetsvärderingar”, Medierna och demokratin 
(2004) s. 223-230 för bra översikter. 
27 Hvitfelt, Håkan, På första sidan: En studie i nyhetsvärdering (1985) s. 215 -216 
28 Asp, Kent, Maktutredningen rapport 27: Den tredje statsmaktens synliga och osynliga ansikte 
(1989). s. 10 
29 Altheide, David L – Snow, Rober P, Media Logic (1979) s. 9-12 
30 Johansson, Bengt, “Journalistikens nyhetsvärderingar”, Medierna och demokratin (2004) s. 229-
230 
31 van Dijk, Teun, ”Structures of News in the Press”,  Discourse and Communication (1985) s 70 
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Nära förbundet med journalisternas arbetssätt är deras källor. Tidningar kan 
använda sig av samma eller olika källor för att rapportera om samma händelse. 

Ekonomijournalisterna dras ofta med problemet att deras källor är 
partsinlagor.32  Mediernas nyhetsvärdering, källor och arbetssätt gör alltså att den 
bild som de förmedlar inte är någon perfekt spegling av verkligheten.  

2.2.2 Påverkan på individen 

Synen på vilken inverkan mediernas rapportering har på individen har, som redan 
nämnts, varierat stort över tiden.33 Men att den har någon form av inverkan är väl 
alla överens om. Massmedia kan sägas vara en av flera informationskomponenter 
för individen. Direktkommunikation med andra individer, egna observationer och 
minnen är andra komponenter. 

Vilken informationskomponent som har det starkaste inflytandet över 
individens verklighetsbild varierar från situation till situation. Under vissa 
omständigheter är massmediernas inverkan större än under andra. När det gäller 
förhållandena på avlägsna geografiska platser har individen ofta inte möjlighet att 
göra egna observationer. Information som förmedlas av massmedia alternativt av 
andra individer som fått möjlighet att göra observationer på plats blir då 
viktigare.34  

2.2.3 Individens agerande på marknaden 

För att en individ ska kunna agera på marknaden krävs information. I det enklaste 
exemplet måste en individ ha information om vad som finns att köpa för att kunna 
köpa det. I allmän jämviktsanalys inom nationalekonomin förutsätts det att 
individen besitter fullständig information och agerar rationellt utifrån denna. Men 
man måste komma ihåg att den allmänna jämviktsanalysen är en teoretisk modell. 
I praktiken har individen aldrig fullständig information. 

Eftersom informationen är ofullständig, med detta sätt att se, kan en individ 
leva i ”a fool’s paradise” – han/hon tror att det finns ett antal olika alternativ för 
hur en sak ska utveckla sig medan det finns andra individer som vet att en del av 
alternativen inte är möjliga.35  

Inte sällan agerar individer dessutom irrationellt. Så kallade 
marknadsimperfektioner sägs föreligga. Brist på information gör att individen inte 
alltid handlar på ett sätt som skulle vara optimalt för honom eller henne.36  

                                                                                                                                                         
 

32 Hvitfelt, Håkan - Malmström, Torsten, Ekonomi & arbetsmarknad – Journalistik i förändring. 
(1990). s 25 
33 Se s. 1 
34 Asp, Kent, Maktutredningen rapport 12: Massmediernas makt över publiken (1987). s. 3-10 
35 Hammond, Peter J, ”Utilitarianism, uncertainty and information”, Utilitaraniism an Beyond 
(1982) s 98 
36 Ibid. 



 

 13 

Individens beslut avgörs i ett komplicerat spel där både hans/hennes egen 
tankeprocess och den information som han/hon tillgodogjort sig samspelar. 
Risken är stor att beslutet inte blir optimalt för individen, hävdar Douglass North, 
nobelpristagare i ekonomi 1993:”The actors frequently must act on incomplete 
information and process the information that they do receive through mental 
constructs that can result in persistently inefficient paths.”37  

När aktörerna på marknaden har olika mycket information säger man att 
informationen är asymmetrisk. En person kan besitta information som det är svårt 
eller omöjligt för någon annan att få tillgång – privat information.38 

George A Akerlof kom i en numera klassisk studie inom forskningen om 
asymmetrisk information fram till att om det är omöjligt för köparen att avgöra 
om en bil är bra eller dålig så kommer dåliga bilar att kosta lika mycket som bra 
bilar.39 Eller rättare sagt bra bilar skulle komma att kosta lika litet som dåliga bilar 
eftersom köparna på grund av bristen på information och den stora risken att bli 
lurad inte skulle vara beredda att betala mer för en bra bil än för en dålig. Detta 
skulle leda till att de som hade bra bilar att erbjuda skulle dra sig ur och att det till 
slut bara skulle finnas dåliga bilar att köpa.40 Införandet av garanti på begagnade 
bilar skulle motverka detta missförhållande på marknaden menade Akerlof. 
Garantin skulle göra att säljaren fick bära risken istället för köparen om bilen skull 
gå i sönder.41  

Att söka information är inte gratis för individen – det har ett pris, en 
alternativkostnad, som man säger inom nationalekonomin. 

Informationskostnaden är alternativkostnaden för att inhämta information om 
till exempel varors priser och kvalitet.42 Istället för att söka efter information 
kunde man ägnat sig åt något annat. 

Den information man får genom massmedia har ofta en relativt låg 
informationskostnad. Priset för att ta del av ett skeende på andra sidan jordklotet 
genom tidningar och television är till exempel otroligt mycket lägre än om man 
själv skulle åka till platsen för att göra egna observationer – både vad gäller tid 
och pengar. 

De låga informationskostnader som individen har när det gäller att inhämta 
information genom massmedierna gör givetvis beslut baserade på deras 
information till ett frestande alternativ. 

Informationen i massmedia bidrar, liksom annan typ av information, till 
marknadsaktörernas förväntningar. Om värdet på en aktie förväntas falla kommer 
folk att sälja aktie, enligt den dominerande teoribildningen inom finansiell 
ekonomi. Om priset på en aktie förväntas stiga kommer man istället att köpa den. 

                                                                                                                                                         
 

37 North, Douglas C, Institutions, Institutional Change and Economic Performance (1990). s. 8 
38 Parkin, Michael et al, Economics (1997). s. 424-425 
39 Akerlof, George A, ”The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market 
Mechanism” (1970) The Quarterly Journal of Economics. s. 488-500 
40 Spence, Michael, ”Informational Aspects of Market Structure: An introduction” (1976) The 
Quarterly Journal of Economics. s. 591-592 
41 Akerlof, George A, ”The Market for ’Lemons’: Quality Uncertainty and the Market 
Mechanism” (1970) The Quarterly Journal of Economics. s. 488-500 
42 Parkin, Michael et al, Economics (1997). s. 423 
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Detta leder till att priset på en aktie i dag blir detsamma som det förväntade priset 
på aktien imorgon. Om alla aktörer på marknaden förväntar sig att priset på en 
aktie kommer att stiga imorgon kommer upphandling av aktien att höja priset 
redan idag. Upphandling kommer att pågå tills det att priset kommit upp i den 
nivå som aktien förväntades stiga till imorgon. När priset kommit upp i denna 
nivå kan man inte längre förvänta sig någon avkastning och upphandlingen 
avstannar. Så fort förväntningar skapas om priset i framtiden påverkar detta det 
nuvarande priset på en aktie. En förväntad avkastning äts därför snabbt upp. När 
ny information tillkommer kan nya förväntningar skapas. Priset på en aktie går 
upp och ner i takt med att förväntningarna förändras.43 

Aktörerna på marknaden tenderar ”att springa åt samma håll när något 
händer”.44 Om tillräckligt många spekulerar i en akties upp- eller nedgång skapas 
en självuppfyllande profetia.45  

2.2.4 Feedback 

Det fenomen i modellen som jag valt att kalla för feedback kallar George Soros 
för reflexivitet.46 Aktörens tankar och uppfattning om verkligheten påverkar 
hans/hennes eget handlande. Aktörernas agerande skapar en ny verklighet. 
Aktörens observationer av den nya förändrade verkligheten kan ändra eller 
förstärka den tidigare uppfattningen.47  

Det är en missuppfattning, att tro att aktiepriserna på ett passivt sätt speglar en 
sorts underliggande verklighet, menar Soros. I själva verket är de själva en aktiv 
del i processen.48 För att en aktör ska bli framgångsrik på finansmarknaden gäller 
det för honom eller henne att kunna förutsäga hur förväntningarna kommer att 
utveckla sig, inte att förutsäga verkliga händelser.49  

I min modell för jag in ett nytt led i kopplingen mellan verkligheten och 
individens tankar – massmedia. Media uppmärksammar förnyheter som då blir 
nyheter och förmedlas till aktörerna.50 

Aktörernas verklighetsbild formas av nyheterna i samspel med deras egna 
observationer, kommunikation med andra individer och tidigare erfarenheter i 
form av minnen. Aktörernas verklighetsbild ligger till grund för deras agerande på 

                                                                                                                                                         
 

43 Parkin, Michael et al, Economics (1997). s 430-434 
44 Lindgren, Håkan, ”Finanssektorn och dess aktörer 1860-1992”, Äventyret 
Sverige (1993). s 259-260 
45 Urwitz, Gabriel, ”Svensk finansmarknad”, Marknad och politik (1997). s 
245 
46 Soros, George, The Alchemy of Finance: Reading the Mind of the Market (1994). passim 
47 Soros, George, The Alchemy of Finance: Reading the Mind of the Market (1994). passim, Soros, 
George, The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered (1998). passim 
48 Soros, George, The Alchemy of Finance: Reading the Mind of the Market (1994). s. 55-56 
49 Ibid. s. 303-305 
50 Kedjan mellan händelsen och mediernas publik går ofta inte bara genom en redaktion. Ofta är 
tidningar beroende av nyhetsbyråer i sin rapportering. Se Hadenius, Stig – Weibull, Lennart, 
Massmedier: En bok om  press, Radio & TV (2003) s 321-324 
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marknaden. Konsekvenserna av deras handlande kan i sin tur komma att 
uppmärksammas av media och förmedlas till aktörerna. Vad beträffar 
aktiemarknaden uppmärksammas konsekvenserna av aktörernas aggregerade 
handlande undantagslöst i form av börsnoteringarna. Det finns en rundgång i 
systemet – feedback, eller reflexivitet, som Soros kallar det. 

Företagtet SAS Institute, som analyserar vilka av affärslivets modeord som är 
på väg upp eller ner, granskade i skrivande stund nyligen ekonomijournalisternas 
användning av orden högkonjunktur och lågkonjunktur och kom fram till att de 
hade en stark överensstämmelse med den faktiska utvecklingen av 
bruttonationalprodukten och att ekonomijournalisterna ligger något före den 
verkliga utvecklingen.51 Efter resonemanget ovan är det ett föga förvånande 
resultat. Ekonomijournalisterna är genom sina förutsägelser om hög- och 
lågkonjunktur själva med om att skapa framtiden genom sin påverkan på 
aktörernas handlande. 

                                                                                                                                                         
 

51 Norberg, Anna, ”Pressen bäst när det svänger”. Dagens Industri 10/12 2004. 
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3 Svenska Dagbladet 

Under den studerade perioden skrev 
Svenska Dagbladet (SvD) 
sammanlagt 77 texter om 
Asienkrisen. 50 av texterna innehöll 
förutsägelser av den typ som 
studeras i denna uppsats. 

3.1 Kategoriska analytiska förutsägelser 

Kategoriska analytiska förutsägelser uttalar sig med absolut säkerhet, som i det 
här exemplet hämtat från SvD: ”... omkastningen i världens handelsflöden. Den 
blir drastisk. Åtstramningarna i de asiatiska krisländerna tvingar dem att kraftigt 
skära ner importen.”52 Artikelförfattaren konstaterar, utan någon som helst tvekan, 
att omkastningen i handelsflödena skulle bli drastisk. Inget kanske eller alternativ 
ges i den kategorisk analytiska. Förutsägelsen är analytisk eftersom den anger 
orsaken till varför handelsflödena skulle komma att kastas om – de asiatiska 
krisländerna skulle komma att skära ner sin import. Detta är i sin tur även det en 
kategorisk-analytisk förutsägelse. Att de skulle komma att skära ner råder det 
ingen tvekan om i artikeln – alltså är förutsägelsen kategorisk. Nedskärningarna i 
importen förklaras med åtstramningar, alltså finns det en analytisk ansats. 

Förutsägelser behöver inte vara långsiktiga. Här är en exempel på en mer 
kortsiktig förutsägelse där det handlar om några dagar framåt i i tiden: ”Det som 
nu väntar är hur framför allt internationella investerare skall reagera på utgången 
av presidentvalet i Sydkorea på torsdag. Finansmarknaderna kommer dagarna 
dessförinnan att surra av ekonomiska spekulationer.”53 

Förutsägelsen är i det här fallet alltså att finansmarknaderna skulle komma att 
”surra av ekonomiska spekulationer” de närmast förestående dagarna. 
Förutsägelsen är kategorisk – det ges inga alternativ och inget uttryck för 
osäkerhet på att det verkligen skulle komma att bli så. Det som gör den analytisk 
är att den berättar om orsaken till varför det kommer att bli så – alltså det 
stundande presidentvalet. 

                                                                                                                                                         
 

52 Bergkvist, Lars-Georg, ”Skrämmande prognos från IMF”. SvD 23/12 1997. 
53 Johansson, Mikael, ”Laddad vecka på världens börser”. SvD 15/12 1997. 

Tabell 1 – Svenska Dagbladet 
 Antal Andel  

(procent) 
Texter med förutsägelser 50 65 
Texter utan förutsägelser 27 35 
TOTALT 77 100 
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3.2 Kategoriska icke-analytiska förutsägelser 

Kategoriska icke-analytiska förutsägelser uttalar sig med säkerhet om framtiden 
utan att ge någon förklaring om varför det kommer att bli så. I SvD målades det i 
en artikel den 30 november 1997 upp en mörk bild av framtiden: 
”Japanturbulensen kommer naturligtvis att fortsätta att spela en viss roll för 
börserna på andra håll i världen. Saneringen av finasbubblan har bara börjat. 
Ingen vet hur omfattande den är – och hur många affärs- och investmentbanker 
som kommer att falla.”54 Att turbulensen skulle fortsätta rådde det ingen tvekan 
om i artikeln. Den mörka bilden är kategorisk. Ingen förklaring ges till varför 
turbulensen skulle komma att fortsätta. Alltså är förutsägelsen icke-analytisk. 

En liknande, fast ännu mera kortfattad, mörk bild av läget gavs i en annan 
kategorisk icke-analytisk förutsägelse i en artikel på nyhetsplats i tidningen den 4 
december 1997: ”Det kommer att ta lång tid innan krisen i Asien har lösts.”55 På 
liknande sätt konstaterar tidningen i en annan artikel på nyhetsplats den 22 
december att ”I Östasien är de ekonomiska plågorna långtifrån över”.56  

Även i SvD:s ledarartiklar kan man finna prov på kategoriska icke-analytiska 
förutsägelser: ”Inget talar för att Asien – med Sydkorea och Indonesien i spetsen – 
plötsligt skulle sluta att slå världen med häpnad i negativ bemärkelse. De dåliga 
nyheterna har bara börjat.”57 

En speciell typ av kategorisk icke-analytisk förutsägelse är de som bygger på 
en källa. I förutsägelsen förs inget resonemang som förklarar varför det kommer 
att bli si eller så för läsaren. Däremot kan läsaren hysa större eller mindre tilltro 
till den källa som åberopas. Om läsaren vet att källan brukar vara tillförlitlig och 
en auktoritet på sitt område så får ju faktiskt läsaren trots allt information som 
hjälper denne att analysera läget. Här är ett exempel på en kategorisk icke-
analytisk förutsägelse där SvD hänvisar till en källa som finansiellt intresserade 
läsare känner igen: ”Mauro Gozzo, chefsekonom på exportrådet, tror att 
finanskrisen i Japan kommer att få en restriktiv effekt på den ekonomiska 
återhämtningen i landet.”58 Den som känner till exportrådet och Mauro Gozzo 
sedan tidigare kan ju ha en bild med sig om huruvida rådets förutsägelser brukar 
vara pålitliga eller inte. Här är ett annat exempel hämtat ur SvD på den här typen 
av förutsägelser: ”Föreningssparbankens Hubert Fromlet varnade på torsdagen för 
att osäkerheten om den ekonomiska och – inte minst – politiska utvecklingen i 
regionen kommer att bestå ett bra tag till.”59 

Ibland är källorna mer dunkla, som i det här exemplet: ”Enligt uppgifter i en 
japansk tidning i torsdags kommer en hög representant för finansministeriet att 

                                                                                                                                                         
 

54 Bergkvist, Lars-Georg – Johansson, Mikael, ”Gamla kurssamband åter i fokus”. SvD 30/11 
1997. 
55 Bergkvist, Lars-Georg, ”Dollarfördel kan förvandlas till hot”. SvD 3/12 1997. 
56 Myrsten, Johan, ”IMF: tillväxten lägre efter Asienkrisen”. SvD 22/12 1997. 
57 SvD 14/12 1997. 
58 Hedberg, Christer, ”Svenska exportföretag oroas av Asienkrisen”. SvD 26/11 1997. 
59 Bergkvist, Lars-Georg, ”Stockholm fick återfall i ’frossan’”. SvD 12/12 1997. 
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lägga fram ett förslag vid en konferens 14-24 oktober för Aseanländerna i 
sydöstra Asien.”60 Det berättas inte vilken Japansk tidning det handlar om. Denna 
källhänvisning är alltså av liten betydelse för läsaren när han ska bedöma om 
förutsägelsen är trovärdig eller inte. Även om det hade klargjorts vilken japansk 
tidning det handlar om så är det troligen få läsare som hade känt till den. Ett annat 
exempel på en förutsägelse där källan är dunkel: ”En valutahandlare varnade dock 
för att krisen i Asien är värre än vad många tror och att flera länder i Europa kan 
komma att påverkas.”61 Även i detta exempel är källan så dunkel att den är av 
mycket lite värde för läsaren att känna till. 

3.3 Konditionala analytiska förutsägelser 

Konditionala analytiska förutsägelser berättar vad som kan hända samt förklarar 
orsaken till varför, som till exempel i det här exemplet: ”Blir då november en 
kursmässigt lika svart månad som oktober? ... Svaret hänger mycket på den allra 
närmaste utvecklingen på Östasiens börser och valutamarknader. Dragkampen 
mellan centralbank och valutaspekulanter om Hongkongdollarn är ännu inte över. 
Man kan därför räkna med fortsatt börsturbulens där den närmaste tiden.”62 Denna 
förutsägelse uttrycker osäkerhet om hur börskurserna kommer att utvecklas under 
november månad 1997 – den är alltså konditional, utvecklingen kan gå i båda 
riktningar. Förklaringen till detta är hur dragkampen mellan centralbank och 
valutaspekulanter utvecklas. 

Ett annat exempel hämtat ur SvD anger att bedömarna är osäkra om 
utvecklingen med hänvisning till hur myndigheterna i de asiatiska länderna ska 
klara krisen: ”De flesta rapporterna slutar med konstaterandet: Den springande 
punkten är hur politiskt hårt pressade regeringar, riksbanker och andra 
myndigheter, framför allt i Japan men också i länder som Sydkorea klarar de 
närmaste veckornas och månadernas krishantering.”63 I förutsägelsen ovan 
hänvisas det till en källa. Här är ytterligare ett exempel på en artikel där källan får 
stå för förutsägelsen: ”En del av de mest pessimistiska marknadsanalytikerna 
fruktar också att Tokyobörsen – trots de kursfall som redan noterats – kan drivas 
in i en ond cirkel där fallande börskurser gröper ur värdet på bankernas 
värdepappersportföljer...”64 Förutsägelsen är dunkel när det kommer till källorna 
(de mest pessimistiska marknadsanalytikerna). I den här förutsägelsen framgår 
källan klart: ”Dessutom har de utsatta länderna i Asien potential att återhämta sig 

                                                                                                                                                         
 

60 Myrsten, Johan, ”Asienkrisen – Japansk kamp för stödfond”. SvD 12/10 1997. 
61 Hedberg, Christer, ”Stockholmsbörsen föll 53 miljarder”. SvD 24/10 1997. 
62 Bergkvist, Lars-Georg – Johansson, Mikael – Askegren, Jonas, ”Föraning om fortsatt dramatik”. 
SvD 25/10 1997. 
63 Johansson, Mikael – Bergkvist, Lars-Georg, ”1989 blir ödesår för världsekonomin”. Svenska 
Dagbladet 26/11. 
64 Bergkvist, Lars-Georg, ”Ny svart måndag i Asien med ras på Tokyobörsen”. SvD 
23/12. 
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relativt snabbt ur krisen, anser Klas Eklund (reds anmärkning: chefsekonom på 
SE-banken), som lyfter fram underliggande fördelar som hög utbildningsnivå och 
högt sparande.”65  

3.4 Konditionala icke-analytiska förutsägelser 

En konditional icke-analytisk förutsägelse ger uttryck för en osäker framtid. Men 
den analyserar inte varför framtiden är osäker. Ett typexempel för en sådan 
förutsägelse ges i SvD den 15 november 1997: ”Man vet inte om de globala 
effekterna av Asienkrisen har ebbat ut.”66 I förutsägelsen uttrycks det osäkerhet 
om framtiden, om huruvida krisens globala effekter ebbat ut. Någon förklaring till 
de bakomliggande faktorerna till de globala effekterna och krisens spridning ges 
dock aldrig i artikeln. I en annan artikel samma månad skriver SvD att ”den 
ekonomiska krisen i Asien väntas dra ned tillväxttakten i hela världsekonomin.”67 
Även denna förutsägelse uttrycker osäkerhet om framtiden – ”tillväxten väntas dra 
ned tillväxttakten”. Om den hade varit en kategorisk förutsägelse hade det i stället 
stått ”tillväxttakten kommer att dra ned tillvättakten”. Det är detta 
osäkerhetsmoment som skiljer kategoriska och konditionala förutsägelser åt. Det 
ges ingen förklaring till varför den ekonomiska krisen i Asien väntades dra ned 
tillvättakten i hela Asien. Alltså är förutsägelsen icke-analytisk. 

”Väntas”, som används i förutsägelsen ovan, är ett typiskt signalord för att 
förutsägelsen är konditional. Här är ett annat exempel: ”Invånarna i de drabbade 
länderna väntas dra ned på köttkonsumtionen.”68  

En konditional icke-analytisk förutsägelse kan ibland framstå som ganska 
säker på sin sak, som i SvD den 3 december: ”Den allmänna uppfattningen för 
tillfället är att Asienkrisen kommer att bidra till fortsatt låg internationell 
inflation.”69 I det här fallet gör tillägget ”för tillfället” förutsägelsen konditional. 
”för tillfället” för in ett moment av osäkerhet i förutsägelsen. 

”Förmodligen” är ett annat ord som kan tillföra inslaget av osäkerhet, som i 
det här exemplet: ”Även om den ekonomiska tillväxttakten kommer att avta i 
Asien handlar det förmodligen ändå i allmänhet om tillväxttal vi inte kommer i 
närheten av.”70 

En speciell typ av konditionala icke-analytiska förutsägelser är de som 
hänvisar till källor, som i det här exemplet: ”Föreningssparbankens chefsekonom 
Hubert Fromlet varnar i en färsk analys för att det kan dröja minst två år innan de 

                                                                                                                                                         
 

65 Johansson, Mikael, ”Asienkris bromsar tillväxten”. SvD 17/12. 
66 Hallgren, Mats, ”Börsmoln skingrar sig på längre sikt”. SvD 15/11 1997. 
67 Forsberg, Håkan, ”Ekonomiska krisen i Asien påverkar inte tillvättakten i öst”. Svenska 
Dagbladet 27/11 1997. 
68 Jonsson, Bengt, ”Asiens kris pressar råvarupriser”. SvD 27/12. 
69 SvD 3/12 1997. 
70 Hedberg, Christer, ”Omvänt valutamönster för skogen”. SvD 5/12 1997. 
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mest drabbade asiatiska länderna åter befinner sig på en hygglig tillväxtbana.”71 
Precis som de kategoriska icke-analytiska förutsägelserna där det hänvisas till 
källor är detta en speciell typ av förutsägelser. Läsaren kan ju ha större eller 
mindre förtroende för källan, precis som nämnt tidigare i samband med de 
kategoriska icke-analytiska förutsägelserna. 

Här är ett annat exempel på en konditional icke-analytisk förutsägelse där det 
hänvisas till en källa: ”De drabbade länderna får inte tveka att genomföra 
ekonomiska reformer, annars ökar risken att Asienkrisen ’smittar’ andra 
utvecklingsländer och även industriländer varnar IMF.”72 Här är källan tydlig, 
alltså IMF. I andra förutsägelser, som i detta exempel, kan de vara mycket mer 
dunkla och svårare för läsaren att avgöra tyngden av: ”Allt fler ekonomer tycks nu 
anse att Asienkrisen kan få betydande effekter på inflations- och tillväxtutsikterna 
i världen nästa år.”73  

                                                                                                                                                         
 

71 Bergkvist, Lars-Georg, ”Räntan joker i konjunkturprognos”. SvD 8/12 1997. 
72 Myrsten, Johan, ”IMF tillväxten lägre efter Asienkrisen”. SvD 22/12 1997. 
73 SvD 23/12 1997. 
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4 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter (DN) innehöll 
under den studerade perioden 41 
texter om Asienkrisen. 28 texter 
innehöll förutsägelser av den typ 
som studeras i denna uppsats, alltså 
68 procent av texterna. 

4.1 Kategoriska analytiska förutsägelser 

I DN den 4 december 1997 fanns det an artikel om hur det reformprogram som 
Sydkorea skulle bli tvunget att anta för att få lån från IMF skulle påverka landet. 
Tidningen skriver: ”Nu kommer chaebols (red:s anmärkning de stora 
sydkoreanska industriföretagen) att utsättas för konkurrens och bli effektiva på 
globaliseringens villkor. Men med effektiviseringen kommer många människor att 
mista sina jobb vilket förut varit nästan otänkbart.”74 Förutsägelsen slår fast att 
chaebols kommer att utsättas för konkurrens till följd av reformerna och att folk 
kommer mista sina jobb. Inga alternativ till denna utveckling målas upp. 
Förutsägelsen är alltså kategorisk. Här finns ett resonemang om varför 
utvecklingen blir den som den blir. Alltså är förutsägelsen analytisk.  

En annan kategorisk analytisk förutsägelse, även den om vilka effekter IMF:s 
reformkrav skulle få, gjordes två dagar senare: ”De länder som nått uppgörelser 
med internationella valutafonden IMF – Thailand, Indonesien och Korea – har 
åtagit sig att sanera finanssektorn, vilket på kort sikt måste leda till ännu en rad av 
krascher.”75 Ordet ”måste” blir här ett signalord för att förutsägelsen är kategorisk 
– det kan inte bli någon annan utveckling än den som beskrivs. Analysen i 
förutsägelsen utgörs av att den anser att saneringen av finanssektorn leder till ännu 
fler krascher.76  

Kategorisk analytiska förutsägelser hänvisar ibland också till källor: ”’Men 
den kinesiska exporten förblir konkurrenskraftig, hävdad Ye Zhen, talesman för 
Kinas statistikbyrå. Han pekade särskilt på den upparbetade textilexporten till 

                                                                                                                                                         
 

74 Rönnow, Hans-Henrik, ”Finanskrisen i Asien: Sydkorea sade ja till reformkrav”. DN 4/12 1997. 
75 Schük, Johan, ”Asienkrisen kan ge svag BNP-ökning”. DN 6/12 1997. 
76 För fler kategoriska analytiska förutsägelser se även Schück, Johan, ”Motigt exportår väntar”. 
DN 27/12 1997 och Björklund, Marianne, ”Japans situation förvärras”. DN 16/12 1997. 

Tabell 2 – Dagens Nyheter 
 Antal Andel  

(procent) 
Texter med förutsägelser 28 68 
Texter utan förutsägelser 13 32 
TOTALT 41 100 



 

 22 

USA som inte är så lätt för andra länder att ersätta.”77 Här står inte tidningen själv 
för analysen och bestämdheten i förutsägelsen utan källan. 

4.2 Kategoriska icke-analytiska förutsägelser 

Det går att hitta kategoriska icke-analytiska förutsägelser även i DN. Så här skrev 
till exempel DN i en ledarartikel om Kinas framtidsutsikter den 25 oktober 1997: 
”I dag ter sig Kina immunt mot det asiatiska valutatumultet, men på längre sikt 
dras landet djupare in i ett internationellt system och har då självt problem med en 
svag banksektor.”78 Inga alternativ utmålas och ingen förklaring ges till varför det 
kommer att bli så. På samma sätt är det ställt med följande citat som är hämtat 
från samma ledarartikel: ”På några års sikt kommer parterna i Östasien att med 
konkurrenskraftiga priser sätta fart och kunna återta marknadsandelar.”79 

I en krönika den 20 december konstaterade Johan Schück i DN att 
”Asienkrisen är inte slut än , utan fortsätter åtminstone under 1998.”80  

Här är exempel på en kategorisk icke-analytisk förutsägelse hämtad ur DN 
som bygger på en källa: ”’Inget land är immunt mot krisen. Optimismen har 
ersatts av dystra förväntningar’, förklarade Thailands premiärminister Chuan 
Leekpai.”81 

4.3 Konditionala analytiska förutsägelser 

Ordet ”riskerar” är en signal om att förutsägelsen är konditional. En ”riskerar”-
förutsägelse gjordes i en ledarartikel i DN den 22 oktober: ”Det som har inträffat 
borde stämma även Peking till eftertanke. Alltmer internationellt integrerat 
riskerar Kina att locka utländskt kapital in i fastighetsbubblor med risk för 
kommande krascher i ett bräckligt banksystem.”82 Det som gör förutsägelsen 
analytisk är att den ger en förklaring till varför Kina kan komma i knipa – 
fastighetsbubblor och bräckligt banksystem. 

Här är en annan konditional analytisk förutsägelse, den här gången hämtad 
från nyhetsplats i i tidningen: ”Den finansiella krisen ser redan ut att dämpa 
tillväxten inte bara i Asien utan även i USA och Europa under nästa år. Förvärras 
situationen med nya valutakriser, konkurser och åtstramningsåtgärder kan en 

                                                                                                                                                         
 

77 Leijonhufvud, Göran, ”Kina: Snygga siffror visas upp”. DN 31/12 1997. 
78 DN 25/10 1997 
79 Ibid. 
80 Schück, Johan, ”IMF:s hårda paket ingen lösning”. DN 20/12 1997. 
81 Pehrson, Lennart, ”Asiens kris dominerar Apec-möte”. DN 26/11. 
82 DN 22/10 1997 
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global lågkonjunktur utlösas.”83 I det här fallet signalerar uttrycket ”ser redan ut 
att” om att det är en konditional förutsägelse – framtidsscenariot är troligt men 
kan ändras, enligt förutsägelsen. Den analytiska ansatsen är förklaringen om att 
det är valutakriser, konkurser och åtstramningsåtgärder som kan utlösa 
lågkonjunkturen. 

I bland kan konditionala förutsägelser vara väldigt säkra på sin sak, så att de 
nästan gränsar till kategoriska. Uttrycket ”högst osannolikt”, som i följande 
förutsägelse, är en signal om detta: ”Trots att krisen är djup och allvarligt skakar 
landet, så anser andra experter att ett sydkoreanskt betalningsanstånd är högst 
osannolikt. Om så sker skulle exportindustrin, motorn i den koreanska ekonomin, 
skära ihop och fullständigt ödelägga hela landets ekonomi.”84 

Ibland kan de förklaringsansatserna vara ganska begränsade som i det här 
exemplet: ”Ekonomerna konstaterar att en kraftig nedgång av importen i Asien 
kan få omfattande följder för tillväxten i främst Japan men också USA och 
Europa.”85 Förklaringen – att en kraftig nedgång av importen – kan leda till 
följder för tillväxten i de nämnda länderna är ju inte speciellt uttömmande 

Ytterligare ett exempel på en inte så uttömmande förklaring: ”Men krisen kan 
drabba även resten av världen om Japan. Världens näst största ekonomi, dras med 
i fallet.”86 

4.4 Konditionala icke-analytiska förutsägelser 

Konditionala icke-analytiska förutsägelser berättar om vad som antas kommer att 
hända i framtiden, utan att ge någon förklaring till varför det kommer att hända. 
Så här skrev DN på nyhetsplats den 22 november 1997: ”Farhågorna har de 
senaste dagarna stärkts om att krisen i Sydkorea kan spridas till andra länder och i 
värsta fall leda till en global ekonomisk nedgång.”87 Det ges i denna förutsägelse 
ingen förklaring till varför krisen i Sydkorea riskerar att sprida sig. Avsaknaden av 
förklaringar gör att denna typ av förutsägelser ibland kan kännas väldigt 
kortfattade även i DN, som i det här exemplet: ”Nya attacker mot de asiatiska 
valutorna kan komma.”88 

Ibland kan uttalanden om framtiden vara mycket luddiga, som i följande 
exempel: ”Det är ännu oklart vilka (red:s anmärkning: Sydkoreanska banker som 
har slut på kontanter) som kan öppna igen och i så fall när och vad som händer 
med kundernas konton.”89 Denna förutsägelse ger inte mycket vägledning för 
läsaren – det enda läsaren egentligen får reda på är att framtiden ter sig osäker. 

                                                                                                                                                         
 

83 Pehrson, Lennart, ”Apec-möte: Sprickor i fasaden”. DN 27/11 1997. 
84 Petersson, Torbjörn, ”Asienkrisen: Sydkorea nära konkurs”. DN 16/12 1997. 
85 Björklund, Marianne, ”Allt hänger på Japan”. DN 22/11 1997. 
86 Andersson, Ingvar, ”Sydkorea vädjar om nödlån av IMB”. DN 22/11 1997. 
87 Pehrson, Lennart, ”Krisen kan hindra Apec”. DN 22/11 1997. 
88 Pehrson, Lennart, ”Wall Street på väg mot ny rekordnivå”. DN 8/12 1997 
89 Leijonhufvud, Göran, ”Ras trots hjälpaktion”. DN 12/12 1997. 
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En speciell typ av konditionala icke-analytiska förutsägelser är, som tidigare 
nämnts, den typ som bygger på en källa. I följande exempel påverkas till exempel 
läsarens uppfattning av värdet av förutsägelsen av den tilltro som denne sätter till 
USA:s dåvarande president Bill Clinton: ”Om den alltmer brännande ekonomiska 
krisen i Asien sade Clinton att den internationella valutafondens hjälpprogram på 
en miljard dollar kanske inte visar sig tillräckligt.”90 Ingen förklaring ges till 
varför hjälpprogrammet skulle kunna komma att visa sig otillräckligt – i stället 
blir förutsägelsens påverkan på läsaren beroende av vilken tilltro denne fäster till 
Bill Clinton som källa. I Clinton-fallet är det väldigt konkret vem som är källan.  

Här är en liknande förutsägelse där källan är USA:s dåvarande utrikesminister 
Madeleine Albright: ”USA:s utrikesminister Madeleine Albright sammanfattade 
den spända atmosfären när hon hänvisade till farhågor om att ’det asiatiska 
miraklet är på väg att följas av en asiatisk härdsmälta’.”91 Även i detta fallet finns 
det en konkret källa som en stor andel läsare kan antas känna till. 

Ibland är källorna betydligt mer dunkla även i DN, som här: ”Sydkorea kan 
tvingas ställa in betalningarna på sin statsskuld, drygt 1 300 miljarder kronor. Det 
är så viskningarna formuleras och fortplantas på världens finansiella 
marknader.”92  

Här är ytterligare ett exempel på en DN-artikel där källorna i förutsägelsen är 
väldigt dunkla: ”De japanska företagsledarna räknar nu med att den japanska 
ekonomin går in i en recession nästa år, det vill säga ett tillstånd med negativ 
tillväxt.”93 De japanska företagsledarna slås här samman till ett luddigt kollektiv 
som det blir svårt för läsarna att identifiera. 

                                                                                                                                                         
 

90 Mälarstedt, Kurt, ”Irak varnas igen”. DN 17/12 1997. 
91 Pehrson, Lennart, ”Kanada: Asiens kris dominerar Apec-möte”. DN 26/11 1997. 
92 Petersson, Torbjörn, ”Asienkrisen: Sydkorea nära konkurs”. DN 16/12 1997. 
93 Björklund, Marianne, ”Japans situation förvärras”. DN 16/12 1997. 
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5 Dagens Industri 

Dagens Industri (DI) innehöll under 
den period som studeras i denna 
uppsats 74 texter om Asienkrisen. 
27 av texterna innehöll 
förutsägelser av den typ som 
studeras i denna uppsats. 

5.1 Kategoriska analytiska förutsägelser 

Det är inte så lätt att hitta exempel på kategorisk analytiska förutsägelser om 
Asienkrisen i DI. Den 16 december förekom dock en artikel med sådana 
förutsägelser om situationen i Japan, här är ett kort utdrag: ”Krisen i Asien i 
kombination med svag japansk konsumtion sänker försäljningen och vinsterna. 
Lagren och antalet anställda måste dras ned... Alla indikatorer pekar åt fel håll... 
En stor del av japansk export går till de länder i Asien som har akuta kriser med 
fallande valutor. Det försvårar för japanska företag att exportera varor.”94 
Förutsägelsen ger inga alternativ till den dystra utvecklingen.  

Här är ytterligare ett exempel på en sådan förutsägelse, även den om läget i 
Japan: ”Konjunkturfallet i Sydostasien lär inte få så stor direkt betydelse i Europa, 
men den har betydelse för Japan, säger Robert Feldman, chefsekonom på Salomon 
Brothers i Tokyo. Anledningen till att Asienkrisen påverkar japansk ekonomi är 
framförallt utrikeshandeln. Det är exporten som skapar tillväxten i Japan just nu 
eftersom det är segt på hemmamarknaden.”95 Observera här att förutsägelsen är 
konditional vad gäller Europa men kategorisk vad gäller Japan. En viss osäkerhet 
om Asienkrisens påverkan i Europa skapas genom uttrycket ”lär inte”. För Japans 
del uttrycks ingen sådan osäkerhet om påverkan. DI gör analysen att det är den 
sjunkande exporten som orsakar krisen för Japans del. 

 
 
 

                                                                                                                                                         
 

94 Bystedt, Cecilia, ”Japanska näringslivet har tappat tron på framtiden”. DI 16/12 1997. 
95 Bystedt, Cecilia, ”Svackan i Japan”. DI 4/12 1997. 

Tabell 3 – Dagens Industri 
 Antal Andel  

(procent) 
Texter med förutsägelser 27 36 
Texter utan förutsägelser 47 64 
TOTALT 74 100 



 

 26 

5.2 Kategoriska icke-analytiska förutsägelser 

Inga kategoriska icke-analytiska förutsägelser om Asienkrisen ur det perspektiv 
som här studeras har påträffas i DI under den aktuella tidsperioden. 

5.3 Konditionala analytiska förutsägelser 

Det är betydligt lättare att hitta exempel på konditionala förutsägelser än 
kategoriska om Asienkrisen i DI. Den 28 oktober gjorde DI till exempel följande 
förutsägelse om läget i Hongkong: ”Försvarar de penningpolitiskt ansvariga 
Hongkongdollarns fasta kurs med skyhöga räntor riskerar det att utlösa en 
regelrätt börs- och fastighetskrasch i den före detta brittiska kronkolonin, 
börsvärdet i Hongkong består av uppemot 60 procent räntekänsliga fastighets- och 
bankaktier.”96 Ordet ”riskerar” signalerar här att förutsägelsen är konditional. 
Analysen består i att höjda räntor riskerar att fördjupa krisen i Hongkong. 

I samma artikel kan man även läsa den här konditionala analytiska 
förutsägelsen: ”Faller värdet på finansiella tillgångar i den här delen av Asien 
(red:s anmärkning: Hongkong) riskerar det att slå hårt mot realekonomin. Det 
beror på att en stor del av tillväxten finansieras med kortfristigt kapital från Japan 
och andra industriländer. Drar investerarna i dessa länder tillbaka sitt kapital 
sänker det obönhörligen tillväxten i regionen.”97 Även här används ordet 
”riskerar”. Analysen är att fallande värde på finansiella tillgångar kan få utländska 
investerare att dra tillbaka sitt kapital och därmed förvärras krisen i Hongkong. 

Den 25 november gjordes den här konditionala analytiska förutsägelsen, 
denna gång om läget för Japan och de japanska bankerna: ”Men en hel del av den 
inhemska (red:s anmärkning: i Japan) utlåningen går till japanska företag som nu 
kanske sitter illa till i krisländer som Thailand, Sydkorea och Indonesien. Detta är 
något som mycket väl kan leda till en rad ytterligare kreditförluster i redan 
tidigare hårt pressade japanska banker.”98 Uttrycket ”som mycket väl kan leda 
till” anger att det är en möjlig utveckling – det måste inte bli så. 

En annan konditional analytisk förutsägelse om läget i Japan gjordes den 29 
december: ”Stora, starka Japan väntas redovisa nolltillväxt i år på grund av 
konsumtionsovilliga hushåll.”99 Här är det ordet ”väntas” som visar att analysen är 
konditional. Analysen är att det är de konsumtionsovilliga hushållen som kan 
orsaka nolltillväxten. Och den 3 december gjordes den här konditionala analytiska 
förutsägelsen om läget i Sydkorea: ”Bara i år har mer än 15 000 koreanska företag 
gått i konkurs och fler väntas följa i takt med att de får svårigheter att betala lån 

                                                                                                                                                         
 

96 Hedberg, Mats, ”Finanskrisen i Asien hotar konjunkturen i Sverige”. DI 28/10 1997. 
97 Ibid. 
98 Bystedt, Cecilia, ”Därför darrar västvärlden”. DI 25/11 1997. 
99 Bystedt, Cecilia, ”Tigerekonomier i kris – styrka i USA”. DI 29/12 1997. 
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som faller ut.”100 Även i det här fallet är det ”väntas” som gör kan göra att fler 
koreanska företag går i konkurs. 

5.4 Konditionala icke-analytiska förutsägelser 

Den 8 augusti skrev DI att ”krisen i Sydostasien kan få betydande återverkningar 
på andra delar av världsekonomin.”101 Ordet ”kan” signalerar här att förutsägelsen 
är konditional. Ingen förklaring ges till varför det kan bli så – därmed handlar det 
om en icke-analytisk förutsägelse. På liknande sätt skrev DI, utan vidare 
förklaring, i början av december att ”den asiatiska turbulensen kan skörda fler 
offer.”102 

I slutet av året gjorde DI följande förutsägelse: ”Asienkrisen väntas trycka ned 
inflationen i hela världen.”103 I det här fallet är det ordet ”väntas” som öppnar upp 
för en alternativ utveckling och som därmed anger att förutsägelsen är 
konditional. Ingen förklaring ges till varför det väntas bli så. Alltså handlar det 
även här om en konditional icke-analytisk förutsägelse. 

Även i DI återfinns den speciella typ av konditionala förutsägelser som bygger 
på källor. Ibland är källorna i DI dunkla, som i det här exemplet: ”Allt fler 
analytiker varnar för långvariga negativa effekter för tillväxten i Sydostasien.”104 
Det enda läsaren får reda på är att förutsägelsen görs av ”allt fler analytiker”. 
Läsaren får inte reda på vilka analytiker det handlar om. Inte heller får läsaren 
någon bakgrund till varför allt fler analytiker tror att det kommer att bli så. Här är 
ett annat exempel på en konditional icke-analytisk förutsägelse i Dagens Industri 
där källorna är dunkla: ”De flesta bedömare tror på en börsnedgång i Japan.”105 
Bedömare är ju till och med ännu dunklare som källa än analytiker. 

I andra fall framgår källorna tydligt, som i det här exemplet: ”Jag är övertygad 
om att Japan på egen hand kan leda regionen ut ur det här, förklarade Bill 
Clinton.”106 I det här fallet handlar det om en tydlig och välkänd källa. Läsarens 
förtroende för Bill Clinton tillåts påverka tilltron till förutsägelsen. Den tydliga 
källan behöver inte vara en person som i Clinton-fallet utan kan även vara en 
organisation som i följande exempel: ”Asienkrisen förmörkar enligt OECD 
otvetydigt bilden både för Asien och för andra regioner som kan bli smittade.”107 
Andra regioner ”kan” bli smittade gör i detta fall förutsägelsen konditional. Det 
uttrycks en osäkerhet om huruvida krisen kommer att sprida sig. Här är ett 
liknande exempel, hämtat ur en ledarartikel den 30 december, med en organisation 

                                                                                                                                                         
 

100 Wendel, Jonas, ”Sydkorea får största hjälpen i IMF:s historia. DI 3/12 1997. 
101 Hedberg, Mats, ”Asienkris hotar svenska företag”. DI 8/8 1997. 
102 Wendel, Jonas, ”Sydkorea får största hjälpen i IMF:s historia”. DI 3/12 1997. 
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som källa: ”Restaureringen av tigerekonomierna påverkar hela världsekonomin, 
IMF har redan skrivit ned tillväxtprognosen kraftigt.”108 
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6 Asienkrisen i pressen 

6.1 En jämförelse mellan tidningarna 

Vid en kvantitativ komparation 
mellan tidningarna är den mest 
slående skillnaden att andelen 
förutsägelser är så mycket lägre i 
DI än i DN och SvD. Medan cirka 
2/3 av texterna i DN och SvD 
innehåller förutsägelser är 
motsvarande siffra för DI bara 1/3. 
Dessutom var det svårt att i den 
kvalitativa analysen hitta exempel 
på kategoriska förutsägelser i DI. 

Kan då skillnaden bero på att DI är en renodlad ekonomi- och affärstidning medan 
de andra två är traditionella dagstidningar? Är ekonomitidningar mera försiktiga 
av sig än vanliga dagstidningar när det gäller förutsägelser?  

För att få svaret på denna fråga ska jag här använda den numera nedlagda 
Finanstidningen (FI) som jämförelse. I detta fall kommer bara den kvantitativa 
analysen att göras.  I tabellen nedan anges hur texterna i FI fördelade sig under 
samma period som i de andra undersökta tidningarna. 

Fördelningen i FI följer den i DI. FI innehöll under den studerade perioden 70 
texter om Asienkrisen. Av dessa innehöll 27 förutsägelser ur det perspektiv som 

studeras i denna uppsats. Cirka 2/3 
av artiklarna i FI innehåller alltså 
inte några förutsägelser. Det 
omvända förhållandet råder alltså 
mellan å ena sidan Dagens Industri 
och Finanstidningen och å andra 

sidan Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.  De renodlade ekonomitidningarna 
var alltså försiktigare vad beträffar förutsägelser om framtiden än de vanliga 
morgontidningarna.  

Vad beträffar den kvantitativa analysen i övrigt kan det konstateras att DN 
skrev betydligt färre texter om Asienkrisen än de andra tidningarna, som samtliga 
låg på ungefär samma nivå. 

I den kvalitativa analysen utmärker sig DI, som nämnts ovan, genom att vara 
mycket mer försiktig med kategoriska förutsägelser än de andra tidningarna. 

Figur 3 –kvantitativ jämförelse  

Tabell 4 – Finanstidningen 
 Antal Andel  

(procent) 
Texter med förutsägelser 27 39 
Texter utan förutsägelser 43 61 
TOTALT 70 100 
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Några kategoriska icke-analytiska förutsägelser gick ju över huvud taget inte att 
återfinna i DI. Även vad gäller de kategoriska analytiska förutsägelserna var DI 
sparsam.  

I övrigt finns det stora likheter mellan tidningarna i strukturen på 
förutsägelserna. Konditionala analytiska, konditionala icke-analytiska och 
kategoriska analytiska förutsägelser förekom i alla tidningarna. En likhet är också 
förekomsten av den speciella typ av förutsägelser som de icke-analytiska 
förutsägelserna som hänvisar till källor utgör. Läsaren får i dessa förutsägelser 
ingen analys som leder fram till förutsägelsen men angivandet av källan ger 
emellertid läsaren en chans att värdera förutsägelsens tillförlitlighet. Om det är en 
källa som läsaren känner till kan ju han/hon sedan tidigare ha kunskap om en källa 
som ger större eller lägre tilltro till denna. Ibland är källorna emellertid så dunkla 
och diffusa att de inte går att identifiera och därmed ger väldigt liten vägledning 
för läsaren. 

6.2 De olika förutsägelsernas styrkor och svagheter 

Alla förutsägelser har i sig en inneboende svaghet – de kan slå fel. Det är omöjligt 
att med 100 procents säkerhet säga vad som kommer att hända i framtiden. En 
utveckling som ter sig högst trolig kan störas av en oväntad händelse, tänk till 
exempel bara vilka konsekvenser en terrorattack eller en naturkatastrof kan få för 
den politiska och ekonomiska utvecklingen – även om den inträffar på andra sidan 
jordklotet. Men detta är ingen orsak till att ekonomijournalistiken helt och hållet 
skulle avstå från förutsägelser om framtiden. Försöken att uppskatta sannolikheten 
av att något ska inträffa kan vara till nytta för läsaren och vägleda han/henne i de 
ekonomiska besluten. De konditionala förutsägelserna öppnar ju dessutom upp för 
en alternativ utveckling. De kategoriska förutsägelserna säger däremot att något 
absolut kommer att inträffa. De kategoriska förutsägelserna i exemplen som getts i 
denna uppsats är ibland mycket kortfattat formulerade. De bidrar därmed till en 
ödesbestämd bild av utvecklingen för läsaren. Detta kan i bästa fall motverkas av 
en mångfald i rapporteringen där läsaren får olika infallsvinklar i olika medier. 

En ännu större brist finns inneboende i de icke-analytiska förutsägelserna. På 
journalistutbildningarna är en av de första saker man får lära sig att en text ska 
svara på frågorna vem, var, när hur och varför. I förutsägelserna har dock varför 
ofta utelämnats. De icke-analytiska förutsägelserna saknar resonemang om varför 
utvecklingen kommer/kan tänkas bli så som förutsägs. Utelämnandet av sådana 
resonemang gör att läsaren inte ges någon möjlighet att värdera om det är rimligt 
att dra dessa slutsatser om framtiden. Lite bättre ställt är det med de icke-
analytiska förutsägelser som hänvisar till källor eftersom källan ger viss 
information till läsaren som hjälper denne att utvärdera förutsägelsen. Ibland är 
dock, som redan nämnts, källorna så dunkla och diffusa att de knappast är till 
någon hjälp för läsaren. Det ligger ju i och för sig i journalistikens natur att 
skydda sina källor, men många gånger beror det nog mer på slarv än källskydd när 
källorna inte sätts ut i texten. Att SvD till exempel i en text hänvisar till en japansk 
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tidning utan att ange tidningens namn109 har ju ingenting med källskydd att göra. 
Kanske berodde det helt enkelt på att journalisten inte visste hur namnet skulle 
stavas. 

Den typ av förutsägelse som med resonemanget ovan är den med störst 
inneboende brister är den kategoriska icke-analytiska förutsägelsen. Denna typ av 
förutsägelser målar upp en ödesbestämd bild av utvecklingen samtidigt som den 
inte ger någon förklaring till varför utvecklingen kommer att gå i denna riktning. 
Det är till och med lättare för en läsare att utvärdera tillförlitligheten av en 
förutsägelse från en spådam – i det fallet vet man ju i varje fall var hon fått 
framtidsbilden från – kristallkulan eller tarotkorten. Det ligger i och för sig i 
journalistikens natur att förenkla, men när bakgrund och resonemang helt faller 
bort och läsaren lämnas med lösryckta, ibland väldigt bestämda, påståenden om 
framtiden är det allvarligt. Den kategoriska icke-analytiska förutsägelse-
journalistiken bör undvikas. 

Den typ av förutsägelse som har minst inneboende svagheter är den 
konditionala analytiska. Den säger endast att utvecklingen kan komma att bli på 
ett visst sätt – den binder inte upp sig till 100 procent på ett alternativ. Den 
konditionala reservationen är en styrka när förutsägelsen i efterhand ska 
utvärderas. I och med att den inte satsar allt på ett kort är den svårare att 
vederlägga. Den kategoriska är enkel att vederlägga genom att i efterhand granska 
om förutsägelsen slog in eller inte. Den konditionala säger ju däremot inte att 
förutsägelsen måste slå in. Men den främsta styrkan ligger emellertid på det 
analytiska planet. Förutsägelsen för ett resonemang som gör att läsaren får 
möjlighet att värdera huruvida det är troligt att förutsägelsen ska slå in eller inte. 
Läsaren får reda på vad förutsägelsen bygger på.  

Naturligtvis kan kvaliteten på analysen variera. Men analysen i kombination 
med en öppenhet för alternativa utvecklingar gör den konditionala analytiska 
förutsägelsen till den typen av förutsägelse som i allmänhet är att föredra eftersom 
den har potential att ge välinformerade läsare/aktörer på marknaden, samtidigt 
som den inte slår fast någon ödesbestämd utveckling. 

6.3 Förutsägelsernas tänkbara konsekvenser 

Välgrundade förutsägelser i ekonomirapporteringen där analysen redovisas är 
säkert ofta uppskattade av många läsare. Dessa gör läsaren insatt i vad som håller 
på att hända och vilka tänkbara utvecklingsmöjligheter som finns. Ofta tar ju 
läsaren del av rapportering för att få just vägledning i sina beslut. Det finns alltså 
ingen anledning till att generellt varna för förutsägelser inom 
ekonominrapporteringens område. 
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Vad som däremot kan vara negativt är i fall rapporteringen i olika medier ger 
en samstämmig bild och med avsaknad på en ordentlig analys. Så här ser faran 
kortfattat ut: Medierna snappar upp förnyheter som passar in i deras 
nyhetsvärdering. Mediernas arbetslogik sätter sin prägel på förutsägelsen som 
presenteras för publiken. En fara i medielogiken kan här till exempel vara att 
stressen i nyhetsproduktionen gör att den analys som journalisten grundar sin 
förutsägelse på är slarvigt gjord och att förutsägelsen därmed görs på en svajig 
grund. Dessutom bör man ta i beaktande att många journalister är generalister 
snarare än experter. De kanske inte besitter tillräckligt med kunskaper för att göra 
rätt analys av läget. En fara ligger också i att journalisterna sneglar på varandras 
rapportering. Internationella nyhetsbyråer kan med den nya tekniken snabbt ge 
spridning åt förutsägelserna.  

En enskild förutsägelse i en tidning får kanske inte någon läsare att gå ut och 
köpa eller sälja fonder. Men om förutsägelserna i medierna är samstämmiga kan 
påverkan bli stor. Förutsägelserna kan skapa negativa förväntningar hos publiken 
som får denna att agera på marknaden. När folk börjar sälja sina aktier eller fonder 
påverkar detta börskurserna. De nya börsnoteringarna utgör i sin tur nya 
förnyheter som kan uppmärksammas av medierna och som dessa kan basera nya 
förutsägelser på och leverera till publiken. En nedåtgående spiral har bildats. På 
samma sätt kan en uppåtgående spiral bildas om medierna är positiva i sina 
förutsägelser. 

Mediernas potential att förstärka trenden, som jag pekat på i den 
kommunkationsmodell som finns i uppsatsens teoridel, är i kombination med 
förutsägelser som görs på lös grund ett stort problem. Om mediernas publik matas 
med dåligt underbyggda förutsägelser av samstämmiga medier kan detta bli 
förödande för den ekonomiska utvecklingen. Förutsägelserna i medierna kan lätt 
bli självuppfyllande profetior på grund av den feedback som finns i systemet. De 
kategoriska icke-analytiska förutsägelserna ska det här särskilt varnas för. De kan 
bidra till att förstärka en trend – uppåt eller nedåtgående – trots att de egentligen 
inte bidrar till att göra läsarna mer informerade. De analytiska förutsägelserna 
däremot har på den andra kanten potential, om de är välunderbyggda, att göra 
läsarna mer insatta i hur de ekonomiska sambanden fungerar när de ska agera på 
marknaden. 

 Som makthavare är det viktigt för journalisterna att vara medvetna om att de 
präglar publikens verklighetsbild. Förutsägelser är ett extra känsligt område för 
journalistiken eftersom det handlar om något som ännu inte har hänt. 
Förutsägelsejournalistiken kan därmed aldrig vara objektiv på det sätt som den 
tillbakablickande journalistiken. Anledningen för publiken att ta del av 
förutsägelsejournalistiken är ju rimligen att den vill ha vägledning för framtiden. 
Det är då viktigt att medierna, som vägvisare, tar sitt ansvar och undviker att leda 
publiken i de fallgropar som riskerar att skapas av dåligt underbyggda 
förutsägelser. 
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6.4 Förslag till framtida studier 

Jag har i denna uppsats pekat på att det under Asienkrisen förekom förutsägelser 
som ibland tycks ha gjorts på mycket lösa grunder. Jag har också visat att 
förutsägelser utgör en viktig del av ekonomirapporteringen. 2/3 av de traditionella 
morgontidningarnas texter om Asienkrisen innehöll förutsägelser om hur krisen 
skulle komma att utvecklas ur ett asiatiskt/globalt perspektiv. Om jag även hade 
tagit med de förutsägelser som gjordes om hur enskilda svenska företag 
påverkades av krisen hade andelen blivit ännu högre. De renodlade 
ekonomitidiningarna var sparsammare med förutsägelserna ur det perspektiv som 
här studerats. Men trots det förekom det förutsägelser om Asienkrisen ur ett 
asiatiskt/globalt i inte mindre än 1/3 av deras texter. Förutsägelser om framtiden 
tycks alltså tillhöra något av ekonomijournalistikens kärnområden. I framtida 
studier hade det varit intressant att jämföra andelen förutsägelser inom 
ekonomijournalistiken med andelen förutsägelser inom till exempel den politiska 
rapporteringen eller kriminaljournalistiken. Kanske är det så att 
ekonomijournalistikens koppling till börskurserna och publikens agerande på 
marknaden gör att den är mer benägen att sia om framtiden är andra journalistiska 
genrers. Det hade också varit intressant att studera skillnader i förutsägelser 
mellan nyhetsartiklar och ledarartiklar. 

Ett annat intressant ämne att studera i framtiden är huruvida det generellt sett 
är så att de renodlade ekonomitidiningarna är mera försiktiga vad gäller 
förutsägelser än de traditionella dagstidningarna. Och vad kan detta i så fall bero 
på? Kan det ha att göra med annorlunda arbetsmetoder, skillnader i journalisternas 
utbildning eller i tidningarnas etiska kod? 

På det teoretiska planet väcker förutsägelserna viktiga frågor om objektivitet. 
En journalist som siar om framtiden bryter tvärt mot den traditionella bilden av 
objektivitet i nyhetsrapportering, den där massmediernas mål är att spegla 
verkligheten. Det finns en stor utmaning i att försöka definiera objektivitet för den 
framåtblickande journalistiken. Eftersom förutsägelser är så vanligt 
förekommande inom ekonomijournalistiken skulle det behövas en sådan teoretisk 
diskussion som skulle kunna ligga till grund för den journalistiska etiken på detta 
område. 

Jag har bara skrapat på ytan till detta stora och relativt outforskade område. 
Ekonomijournalistiken behöver en vidare granskning eftersom den genom sin 
påverkan av börskurserna och allts som hänger samman med dessa har så stort 
inflytande över såväl politik som vardagsekonomi. 
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