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Ekonomijournalistik är idag ett etablerat begrepp. De större nyhetsredaktionerna har avdelningar 
som ansvarar för det ekonomiska nyhetsmaterialet och det finns även medieföretag som 
uteslutande bevakar ekonomiska frågor. Trots att ekonomijournalistiken har expanderat kraftigt 
under de senaste årtiondena finns det fortfarande relativt få studier inom området. Den här 
uppsatsen syftar dels till att kartlägga genomförda och pågående studier om ekonomijournalistik, 
dels till att utifrån dagens forskning presentera teman för framtida studier inom området.  

Forskningsöversikten är skriven utifrån ett svenskt perspektiv. Det svenska perspektivet 
innebär i det här fallet snarare en tonvikt på, än en strikt avgränsning till, svenska studier och 
svensk ekonomijournalistik. Ekonomiska frågor, vare sig de rör privat eller offentlig sektor, 
diskuteras allt oftare på en internationell nivå. Samtidigt växer globala mediekanaler fram som 
synes sakna geografiska gränser, där den brittiska affärstidningen Financial Times med sina 
framgångar utanför hemlandet är ett framträdande exempel. Andra aktörer, såsom den svenska 
dagliga affärstidningen Dagens Industri, sprider sitt lokala affärskoncept internationellt, till exempel 
till Estland, Ryssland och Polen (för mer om Dagens Industris expansion till Estland, se Risberg, 
2002) Samtidigt som den svenska ekonomijournalistiken sträcker sig långt bortanför 
landsgränserna nås Sverige av internationella mediekanaler och nyheter. När vi studerar svensk 
ekonomijournalistik är det viktigt att beakta att den lokala journalistiken och situationen är en del 
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av en större, internationell kontext. Forskningsöversikten behandlar därför framförallt svenska 
studier, men lyfter även fram en del nordisk och internationell forskning.  

Uppsatsen inleds med en kort historisk tillbakablick inom det ekonomijournalistiska fältet 
från ett svenskt perspektiv. Efter det analyseras ekonomijournalistiken som fenomen. Med 
utgångspunkt från andra forskares definitioner presenterar jag en översiktlig indelning av 
ämnesområden inom ekonomijournalistiken. Därefter sammanfattar jag ett fåtal större 
forskningsprojekt tillsammans med några mindre, mer fristående studier. Uppsatsen avslutas med 
en diskussion om framtida forskning.  
 
Expansionen av ekonominyheter 
Den svenska ekonomijournalistiken har expanderat kraftigt under de senaste 30 åren. Att media 
förmedlar ekonomisk information är dock långt ifrån någonting nytt. Redan så långt tillbaka som 
på 1600-talet utgjorde tidningar en viktig kanal för information om varor och nyheter för 
exempelvis köpmän och andra näringsidkare (Hadenius & Weibull, 2003: 41). Ett par hundra år 
senare, i början på 1900-talet, började veckotidningen Affärsvärlden att sammanställa ekonomisk 
information för den svenska marknaden (för utförligare om Affärsvärldens historia, se 
Affärsvärlden, 1981; Fagerfjäll, 1991; 2001; Sveiby, 1994). Den Göteborgsbaserade dagstidningen 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning fick under 1970-talets första år ett mer tydligt ekonomiskt 
nyhetsmaterial, men då framgångarna uteblev lades tidningen ned 1973. Tre år senare grundade 
Bonnierfamiljen affärstidningen Dagens Industri, som under de första åren utkom två gånger i 
veckan. Tidningens första tid var kämpig och fylld av motgångar, men från mitten av 80-talet har 
upplagan stadigt ökat (se figur 1, för utförligare om grundandet av Dagens Industri, se Bringert & 
Torekull, 1995). Det stora genomslaget för ekonominyheter i Sverige, mätt i upplaga för Dagens 
Industri, kan alltså dateras till ungefär i mitten på 1980-talet. 

Figur 1. Upplagestatistik för Dagens Industri och Finanstidningen, 1977–2002.  
Källa: TS-boken (1984–2003) och TS Fackpressbok (1978–1983) utgivna av Tidningsstatistik AB.  
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1989 fick Dagens Industri en konkurrent då den finansiellt inriktade dagstidningen Finanstidningen 
grundades. Efter att Finanstidningen 1998 bytt ägare till MTG, och i mars 2002 slagits samman med 
tidningen Vision och i ny tappning getts ut som FinansVision, lades tidningen ned i januari 2003. 

Studier visar att de allmänorienterade dagstidningarna ägnar en allt större del av det 
redaktionella innehållet till ekonomiska frågor. De rikstäckande dagstidningarna, Dagens Nyheter 
och Svenska Dagbladet, visar båda på en ökad andel ekonominyheter under de senaste årtiondena . 
Svenska Dagbladets ekonomibilaga ”Näringsliv” ges sedan år 2000 ut mot betalning tillsammans 
med en rad landsortstidningar. Den svenska marknaden för affärspress rymmer också flera 
vecko- och månadstidningar, varav två av de mest välkända och lästa veckotidningarna är den 
tidigare nämnda Affärsvärlden, som idag ges ut av Ekonomi & Teknik Förlag AB, samt 
Bonnierägda Veckans Affärer (grundades 1965). Som tidigare har nämnts finns även globala 
tidningar representerade på den svenska marknaden för affärspress, exempelvis Financial Times. 

En liknande utveckling som den inom den svenska pressen återfinns även i svensk radio 
och TV. Idag skiljs ofta ekonominyheterna från den allmänna nyhetsrapporteringen. År 1985 
bildades en särskild ekonomigrupp på Sveriges Radio och det specialinriktade nyhetsprogrammet 
Ekonomiekot började sändas i P1. Programmet var riktat till den ”affärs- och ekonomiintresserade 
allmänheten” och mottogs med skepticism av medarbetarna på Ekoredaktionen. (Djerf-Pierre & 
Weibull, 2001: 310-330) Fem år senare, 1990, började Sveriges Televisions nyhetsprogram 
Aktuellt att sända ekonominyheterna A-ekonomi (för en utförligare diskussion om ekonominyheter 
i svensk television, se Lindqvist, 2001). Den ökade ekonomibevakningen genomfördes av den 
dåvarande chefen för Aktuellt, Henrik Frenkel, som närmast kom från den affärsfokuserade 
veckotidningen Veckans Affärer. Även på Aktuelltredaktionen mottogs förändringen med 
missnöje och ansågs vara en ”profilförskjutning”. (Djerf-Pierre & Weibull, 2001: 317-330)  

Vi har alltså sett ett ökat utbud av ekonominyheter under de senaste decennierna både i 
termer av fler och längre artiklar och program i existerande nyhetsmedier, men också genom 
nytillkomna aktörer såsom affärstidningar och Internetsajter med ekonomisk information. Men 
vad menar vi egentligen med ekonominyheter? Vad innefattar ekonomijournalistiken?    
 
Den föränderliga ekonomijournalistiken 
Samtidigt som forskning om ekonomijournalistik har varit relativt frånvarande inom den 
akademiska världen, så har fenomenet debatterats flitigt i det offentliga rummet. Bland 
kommentarerna återfinns framförallt kritiska röster. Publicistklubbens ordförande Jan Guillou 
har vid ett flertal tillfällen attackerat yrkeskåren för att vara propagandistisk och ha politiska 
avsikter (ex. Journalisten, 2000-09-20). Ekonomijournalisten Olle Rossander varnar för 
”mediemassörer”, det vill säga informatörer och pr-konsulter, som ständigt försöker påverka 
ekonomijournalisten då det blir allt viktigare för företag och andra organisationer att synas i det 
mediala rampljuset (Journalisten, 1998-04-28; 2000-11-22; SCOOP, 1996). Rossander menar att 



 4

mediekonsumenter inte nödvändigtvis har blivit mer informerade om ekonomiska frågor trots att 
mängden ekonominyheter kraftigt har expanderat (SCOOP, 1996). I dessa diskussioner beskrivs 
den ekonomiska journalistiken främst som en kanal för företags ärenden, snarare än som en 
informationskanal för allmänheten. Kritiken riktas också mot de aktietips och 
köprekommendationer som har blivit frekventa i media, där framförallt kvällspressen har spelat 
en framträdande roll under de senaste åren.  

Den offentliga debatten lyfter framförallt upp den ekonomiska journalistik som bevakar 
företag och aktiemarknaden. Ekonomijournalistiken sträcker sig dock över ett betydligt bredare 
fält. Nästan allt som händer kan diskuteras utifrån ett ekonomiskt perspektiv och idag återfinns 
ekonomiska resonemang även inom exempelvis sport- och kulturjournalistiken (jfr Hvitfelt & 
Malmström, 1990: 9; Lindhoff & Mårtensson, 1996: 164-165). Samtidigt framträder en annan 
trend: det ekonomiska nyhetsmaterialet blir alltmer allmänorienterat. Dagens affärstidningar 
presenterar inte enbart finansiell information, som var fallet med Affärsvärldens första tid i början 
på 1900-talet (se inledningen i rapporten, sid. 2), utan täcker också in frågor som rör 
företagsledning, strategier, visioner, marknadsföring etcetera. Den finansiella informationen utgör 
fortfarande en viktig del av innehållet i ekonominyheter, men har ”spätts ut” med och i viss mån 
förskjutits till förmån för andra ämnesområden (jfr Kjaer & Langer, 2004).  

2003 års första nummer av Ekonomiska Samfundets Tidskrift ger oss en förståelse för hur 
mycket som ryms inom begreppet ekonomijournalistik. I tidskriften hittar vi sammanfattningar 
från föredrag och diskussioner vid Ekonomiska Samfundets seminarium den 15 januari 2003 om 
ekonomisk journalistik. Läsaren får i dessa texter stifta bekantskap med en rad olika benämningar 
på och uppdelningar av dagens ekonomiska journalistik. Meningen med seminariet var också att ” 
[…] behandla ekonomisk journalistik i uttryckets bredaste bemärkelse, utan begränsningar” 
(Arhippainen, 2003: 26). Arhippainen (2003) menar att den ekonomiska journalistiken kan ses 
utifrån tre olika perspektiv: ett företagsekonomiskt, ett ekonomiskt-politiskt och ett 
nationalekonomiskt perspektiv. Det första perspektivet är medias bevakning av företagsvärlden, 
vilket gör det intressant att undersöka huruvida medias bevakning påverkar näringslivet. Det 
andra perspektivet studerar de nyheter som behandlar den ekonomiska politiken och det tredje 
perspektivet är den ekonomiska journalistik som behandlar nationalekonomisk information. I ett 
annat inlägg vid Ekonomiska Samfundets seminarium diskuteras aktieanalyser, vilket kan 
beskrivas som ett finansiellt perspektiv (Hamilton, 2003). Markus Jäntti (2003) bygger vidare på 
diskussionen i sitt inlägg där han behandlar samhällsekonomisk journalistik, vilket han beskriver 
som all journalistik som berör samhällsekonomiska frågor. Detta täcker in allt från om 
aktiemarknaden går upp eller ner till exempelvis diskussioner om arbetslöshet (Jäntti, 2003).  

Forskning om medias bevakning av ekonomiska frågor belyser ofta just svårigheten att 
bestämma vad som kan eller ska innefattas i ekonomijournalistiken (se ex. Hvitfelt & Malmström, 
1990; Lindén, 2003). I en innehållsanalys, som analyserar svenska ekonominyheter vecka 41 år 
2000, definieras ekonomijournalistik som ” […] den journalistik som behandlar hushållning i stat, 
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kommun, landsting, företag och andra organisation[er], i hushåll och hos enskilda konsumenter” 
(Haglund & Englund, 2001: 11). I likhet med det ovan förda resonemanget menar även dessa 
författare att den ekonomiska journalistiken kan ses utifrån olika perspektiv: företagsekonomi, 
nationalekonomi/offentlig ekonomi och konsumentekonomi. Haglund och Englund (2001) 
kategoriserar sex olika ämnesområden i innehållsanalysen: konsumentekonomi, privatekonomi, 
företagsekonomi, nationalekonomi, arbetsmarknadsekonomi och landstings- och kommunal 
ekonomi (för en detaljerad beskrivning, se Haglund & Englund, 2001: 92).  

Med utgångspunkt i de nämnda definitionerna presenterar jag en någon förenklad variant på 
uppdelning av kategorier inom ekonomijournalistiken (figur 2). Uppdelningen innefattar både ett 
journalistiskt perspektiv och ämnesinnehåll, då dessa ofta går hand i hand: samhällsekonomisk 
journalistik (nationalekonomi), näringslivsjournalistik (företagsekonomi) och konsument-
ekonomisk journalistik (privatekonomi). Den samhällsekonomiska journalistiken kan något 
förenklat sägas behandla nyheter från ett nationalekonomiskt perspektiv såsom exempelvis 
politik, staten, landsting, kommun, EU, EMU, arbetsmarknad och räntefrågor. 
Näringslivsjournalistiken behandlar främst ekonomiska frågor som rör företag, det vill säga 
aktiekurser, företagsledare och företagsledning, marknadsföring, redovisningsfrågor med mera. 
En tredje underkategori inom den ekonomiska journalistiken bevakar konsumenternas intressen. 
Traditionellt sett har området framförallt behandlat frågor som rör konsumenters rättigheter samt 
produkttester, men idag kan även aktietips till den enskilde aktiehandlaren vara 
konsumentjournalistik.  
 

Figur 2. Förenklad ämnesuppdelning av ekonomijournalistik 
 

Det finns givetvis stora problem med en uppdelning som den presenterad i figur 2. Det är 
sällan enkelt att särskilja och dra gränser. Många gånger återfinns flera eller kanske till och med 
alla dessa typer av ekonomijournalistik i samma artikel eller nyhetsprogram. Vi bör alltså fråga oss 
om en ämnesuppdelning överhuvudtaget är relevant och vilket syfte den i så fall fyller. Jag anser 
att en uppdelning i underkategorier kan hjälpa oss att förstå mångfalden av frågor som diskuteras 
inom ekonomijournalistiken. Kategoriseringen indikerar också svårigheten, eller till och med 
omöjligheten, att dra en tydlig gräns kring det som hör till det ekonomiska nyhetsfältet. Studier 
visar att innehållet i ekonominyheter förändras över tid (Hvitfelt & Malmström, 1990); gränserna 
för vad som uppfattas som ekonomijournalistik förändras således ständigt. En ämnesuppdelning 
av den ekonomiska journalistiken blir därför framförallt intressant i studier som sätter dessa 
kategorier i relation till varandra, snarare än när de behandlas separat. Uppdelningen i figur 2 bör 
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därför inte betraktas som en definition på vad ekonomijournalistik är, utan kan istället få 
betydelse i jämförande studier, exempelvis över tid. 

Om vi studerar faktiska affärstidningar eller nyhetsprogram om ekonomi får vi en 
förståelse för hur det ekonomijournalistiska fältet förändras över tid. Vad ska en affärstidning 
som Dagens Industri bevaka och hur urskiljer de anställda på Aktuelltredaktionen vad, ur det 
allmänna nyhetsutbudet, som ska rapporteras i det specialiserade A-ekonomi? Dagens Industri var 
vid grundandet 1976 en sammanslagning av åtta facktidskrifter, vilket resulterade i ett industriellt 
tungt och relativt spretigt innehåll. Idag är Dagens Industri starkt näringslivsorienterad, men 
innehåller också information om exempelvis mat och vin samt erbjuder sina läsare möjlighet att 
läsa om fritid och nöje i helgbilagan ”DI Weekend”. Mats Lindqvist (2001) ger i sin studie om 
svensk television nyhetsbevakning av ekonomiska frågor ett exempel på Aktuelltredaktionens 
problematik. I en och samma nyhetssändning faller LO-styrelsens förslag om lönehöjning för 
förbunden utanför A-ekonomi och rapporteras i det allmänna nyhetsutbudet medan fusionen 
mellan de två bankerna Nordbanken och Merita ansågs vara en ekonominyhet och rapporterades 
i A-ekonomi (Lindqvist, 2001: 52). Dessa exempel från det ekonomijournalistiska fältet upplyser 
oss om vikten av att ha ett brett synfält för att undvika att ”definiera bort” delar av innehållet.  

 

Olika mediala aktörer 

En diskussion om ekonomijournalistik bör ta hänsyn till de olika mediala kanaler som producerar 
ekonominyheter. Den historiska tillbakablicken i uppsatsens inledning, som kortfattat beskriver 
framväxten av svensk ekonomijournalistik, visar att press, tv och radio förmedlar ekonomiska 
nyheter. En diskussion om ekonomijournalistik bör därför inte behandla media som en homogen 
grupp aktörer, utan måste ta hänsyn till att olika typer av medieorganisationer skiljer sig åt. Tabell 
1 är hämtad från Haglund och Englunds (2001) studie och visar den procentuella fördelningen av 
all svensk ekonomibevakning en studerad vecka år 2000. De delar upp nyhetsmaterialet i 
ämnesområdena konsumentekonomi, företagsekonomi, nationalekonomi och övrig ekonomi 
(arbetsmarknad samt kommun och landsting). Studien visar att dagspressens och etermediernas 
ekonomirapportering främst hade ett företagsekonomiskt perspektiv; hela 40 procent av det 
totala antalet nyhetssändningar i radio och tv samt artiklar i dagspressen var företagsekonomiskt 
inriktade, 20 procent var nationalekonomiskt inriktade medan drygt 15 procent var inriktade mot 
konsumentfrågor. (Haglund & Englund, 2001) 
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Tabell 1. Ekonomibevakning i TV, radio och press vecka 41, 2000 uppdelat på ämnesområde2 

 Konsument- 
Ekonomi 

Företags- 
Ekonomi 

National- 
Ekonomi 

Övrig 
Ekonomi 

Totalt 

TV 21 44 21 14 100 
Radio 7 44 27 22 100 
Dagspress 15 41 23 21 100 
Totalt 16 41 23 20 100 

Källa: Tabell 27 i (Haglund & Englund, 2001: 45). 

 
En uppdelning av media i tv, radio, press och Internet är en förenklad bild av det mediala 

landskapet. Inom varje typ av media finns en rad olika organisationer, exempelvis så måste vi 
inom den svenska pressen ta hänsyn till att tidningar har olika periodicitet, målgrupp och syften. 
Den norske journalistikforskaren Tore Slaatta (2003) presenterar i Den norske medieorden – posisjoner 
og privilegier resultat från en innehållsanalys gjord på norska dagstidningar. Dagens Naeringsliv (DN), 
Finansavisen och Aftenposten uppfattas som centrala aktörer inom det ekonomijournalistiska fältet. 
De två förstnämnda marknadsför sig som specialiserade affärstidningar, medan den sistnämnda 
är en regional tidning med en egen ekonomibilaga och ett förflutet som organ främst för den 
ekonomiska och politiska eliten. Resterande tidningar är allmänt orienterade dagstidningar där 
Adresseavisen är en regional tidning, VG är tabloidtidning och Nordlands Framtid samt 
Nordlandsposten är lokala tidningar. (Slaatta, 2003: 165)  

Det ekonomiska innehållet i de norska dagstidningarna har kodats och därefter delats in i 
olika diskurser. De två affärsinriktade dagstidningarna, DN och Finansavisen, har till övervägande 
del redaktionellt material som behandlar frågor rörande ”näringsliv och handel” samt ”börs, 
finans, investering” (se tabell 2). Samtidigt handlar endast elva procent av DN:s  och fem procent 
av Finansavisens ekonomiska nyhetsmaterial om ”offentlig ekonomi”. Bland de allmänt orienterade 
dagstidningars ekonomiska nyhetsmaterial är förhållandet mellan de olika diskurserna närmast det 
omvända. Här återfinns en större procentuell andel av ekonominyheterna i diskursen ”offentlig 
ekonomi” och en betydligt mindre andel inom ”börs, finans, investering”. ”Näringsliv och 
handel” har även i dessa allmänorienterade dagstidningar en stor del av det redaktionella 
innehållet. Aftenpostens ekonomibilaga återfinns någonstans mittemellan de affärsinriktade och de 
allmänorienterade tidningarna när det kommer till ämnesområdena i tabell 2. Det finns alltså 
stora skillnader i innehåll mellan de olika dagstidningarna. Varje nyhetsredaktion och 
medieorganisation har sin profil och konkurrerar på olika sätt om tidningspubliken.  
 
 
                                                 
2 I TV respektive radio har rubricerade konsument- och ekonomiprogram i SVT1, SVT2, TV3 och TV4 respektive 
P1, P2 och P4: sändningar studerats. Följande tidningar representerar dagspress i studien: Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet, Göteborgsposten, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenska Dagbladet, Nya Wermlands-Tidningen, 
Norrländska Socialdemokraten, Östersunds-Posten och Metro. (Haglund & Englund, 2001: 22) 
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Tabell 2. Diskursfördelning av det ekonomiska nyhetsmaterialet i ett antal norska dagstidningar.  
Procentuell fördelning.3 
 

 Aften- 

posten 

VG DN Finans- 

Avisen 

Adresse- 

avisen 

Nord- 

lands 

Framtid 

Nord- 

lands- 

posten 

Totalt i 

procent 

Näringsliv     

& handel 

39 39 45 53 32 52 36 44 

Konsument- 

frågor 

1 11 1 0 4 7 2 2 

Offentlig 

ekonomi 

24 20 11 5 46 34 36 19 

Börs, finans, 

investering 

17 8 30 32 7 1 0 20 

Övriga 

kategorier 

20 22 12 11 11 6 27 15 

Totalt (N) (156) (64) (250) (224) (99) (71) (58)  

Källa: Omarbetning av tabell 7.6 i (Slaatta, 2003: 173) 

 
Det norska exemplet visar på att vi inte heller på den svenska marknaden för affärspress 

kan beskriva ekonomijournalistikens innehåll i alltför generella termer. En innehållsanalys av 
Dagens Nyheters ekonomisidor, Svenska Dagbladets bilaga ”Näringsliv” och Dagens Industris 
redaktionella innehåll skulle antagligen peka på likheter, men också uppvisa skillnader mellan de 
olika tidningarnas ekonomiska innehåll. Hänsyn måste därför tas till de olika medietyperna: press, 
radio, TV och idag även Internet. Vi måste också beakta internationella aktörer som påverkar 
svensk ekonomijournalistik både vad gäller ny konkurrens och innehållet i den ekonomiska 
nyhetsrapporteringen. Jag kommer tillbaka till dessa perspektiv i den avslutande diskussionen i 
samband med att jag presenterar teman för framtida forskning. Nedan presenteras först en 
översikt av forskning om ekonomisk journalistik.   
 
Forskning om ekonomijournalistik  
Ekonominyheters innehåll och förändring över tid 
Studier om ekonomijournalistik återfinns framförallt inom medie- och journalistikforskning där 
förändringar i medieinnehållet över tid är centralt. Ett av de längre tidsperspektiven presenterar 
Josefine Sternvik vid Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs 
universitet inom ramen för Åsa Nilssons projekt om nyhetsinnehåll. Sternvik (2004) studerar 

                                                 
3 Kategorin ”övriga kategorier” är en sammanslagning av tre kategorier i originaltabellen: ”nationalekonomi”, ”lön, 
avgifter och arbetsmiljö” samt ”övrigt” (Slaatta, 2003: 173).  
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innehållsförändringar i Dagens Nyheters redaktionella material från början av 1900-talet fram till 
idag. Materialet är ännu opublicerat, men resultatet visar att artiklar om ekonomi, handel, 
näringsliv och börs stadigt har ökat under hundraårsperioden. Sternvik har mätt den redaktionella 
ytan i antal sidor och 1909 utgjorde ekonomi, handel och näringsliv samt börsmaterial 0,21 antal 
sidor per Dagens Nyheter. Nästan ett århundrade senare, 1999, återfanns i genomsnitt 3,75 antal 
sidor per tidning med samma ämnesområden. Mellan slutet av 1980-talet och slutet av 1990-talet 
skedde en drastisk ökning, från 1,11 antal sidor per tidning till 3,75 antal sidor per tidning. 
(Sternvik, 2004)  

Hvitfelt och Malmströms (1990) studie om journalistik i förändring undersöker 
innehållsförändringar i det ekonomiska nyhetsinnehållet i några svenska dagstidningar mellan 
åren 1976 och 1990.4 De skiljer på ekonomi- och arbetsmarknadsnyheter och menar att de 
förstnämnda nyheterna handlar om ”ekonomiska frågor”, vilket de exemplifierar med 
ämnesområden som rör ”näringsliv, internationella ekonomiska relationer, handel och börs” 
(Hvitfelt & Malmström, 1990: 9). Arbetsmarknadsnyheter behandlar frågor om ”arbetets innehåll 
och villkor” såsom fackliga frågor, avtal, arbetsmiljö, arbetarskydd, arbetsplatsolyckor, 
sysselsättning, arbetslöshet och arbetsförmedling (mer om kategorisering, se Hvitfelt & 
Malmström, 1990: 9). Innehållsanalysen visar att ekonominyheter upptar nästan dubbelt så stort 
utrymme på förstasidorna 1990 jämfört med 1976. Hvitfelt och Malmström menar därför att 
ekonomimaterialets nyhetsvärde har fördubblats under den valda perioden samtidigt som 
nyhetsvärdet på artiklar rörande arbetsmarknad har varit konstant. En liknande utveckling 
återfinns inne i tidningarna. Ekonomimaterialets andel av det totala redaktionella utrymmet har 
ökat mellan 1976 och 1990 och i Dagens Nyheter har andelen ekonominyheter till och med mer än 
fördubblats från endast tre procent 1976 till sju procent 15 år senare. Under samma tidsperiod är 
arbetsmarknadsnyheternas andel av det totala redaktionella utrymmet i tidningarna i stort sett 
konstant. Av den totala ökningen ekonominyheter står börslistorna för den klart kraftigaste 
förändringen. I Dagens Nyheter har börslistorna tredubblat det redaktionella utrymmet under 
perioden. (Hvitfelt & Malmström, 1990: 13-15)  

En annan innehållsanalys av svenska dagstidningar över tid presenteras av Ronny 
Severinsson och Åsa Nilsson (2000) och sträcker sig över tidsperioden 1987 till 1999.5 
Tidningarnas innehåll från en vecka i mitten av mars åren 1987, 1994 och 1999 ligger som grund 
för analysen. Resultaten visar på små eller inga förändringar alls i tidningarnas innehåll mellan de 
studerade åren. Den största förändringen är att kategorin allmänna nyheter har minskat till 
förmån för specialiserade sidor för lokalnyheter, vilket också kopplas till att antalet 
ämnesspecifika sidor ökat något under tidsperioden. Ekonomi och börsrelaterade nyheter 

                                                 
4 Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Nya Wermlands-Tidningen, Värmlands Folkblad, Gefle Dagblad och 
Arbetarbladet. 
5 Innehållet i 42 svenska morgontidningar har analyserats i studien varav de största är Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet och Göteborgs-Posten (för en sammanställning av tidningarna, se Severinsson & Nilsson, 2000: 44) 
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uppvisar en svag ökning mellan åren 1987 och 1999. Ungefär hälften av landsortstidningarna har 
utökat sin börsrapportering. (Severinsson & Nilsson, 2000) 

Haglund och Englund (2001) visar i sin innehållsanalys av det sammanlagda 
nyhetsmaterialet i Sverige vecka 41 år 2000 att majoriteten av dem handlar om ekonomi som rör 
privata företag: drygt två tredjedelar behandlar privata företag medan ungefär en tredjedel handlar 
om den offentliga sektorn (för lista på inkluderade tidningar och program, se fotnot 2 sid. 7). 
Resterande artiklar och program diskuterar både privata företag och offentlig sektor. (Haglund & 
Englund, 2001: 48-49, för en detaljerat sammanställning, se tabell 31 sid. 49). Andra viktiga 
slutsatser från undersökningen är att den ekonomiska bevakningen oftast beskrivs ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv i samtliga medier, där det framförallt är representanter från 
företag som får komma till tals. Den konsumentorienterade journalistiken är relativt osynlig och 
kritiska perspektiv som lyfter fram motsättningar är sällsynta (för sammanfattning av resultaten, 
se Haglund & Englund, 2001: 76). Inom professor Lars Haglunds projekt om 
ekonomijournalistik vid Karlstad universitet har det även skrivits magisteruppsatser. Uppsatserna 
behandlar allmänhetens åsikter om ekonominyheter (Beskow, et al., 2001) samt hur dessa åsikter 
stämmer överens med vad som media behandlar rörande ekonomi (Gustafsson & Olsson, 2001). 
En tredje magisteruppsats från Karlstads universitet undersöker hur ekonominyheter presenteras 
i den svenska dagspressen (Dahlström & Jansson, 2000).  

Etnolog Mats Lindqvist (2001) har studerat ekonomijournalistiken i svensk televisions 
nyhetsprogram Aktuellt och Rapport från 1960-talet till slutet av 1990-talet. Lindqvist analyserar 
den förändrade rapporteringen av ekonomiska frågor i de två nyhetsprogrammen med särskild 
tonvikt på hur dessa förändringar hänger samman med samhällsförändringar under samma 
tidsperiod. Analysen har koncentrerats till frågor som har ”tydlig ekonomisk karaktär”, 
exempelvis arbetsmarknad, löneavtal, ägandeförhållanden, företagsaffärer och privatekonomi 
(Lindqvist, 2001: 15). Under 1990-talet började Aktuellts nyhetsredaktion att särskilja det 
ekonomiska innehållet från det övriga nyhetsutbudet. Ekonomiska nyheter presenteras numera i 
A-ekonomi. Lindqvist beskriver utvecklingen från att tittaren har uppmanats att se sig själv som 
löntagare till att vara aktiehandlare. Från att tidigare främst ha diskuterat nationens ekonomi ur 
ett löntagarperspektiv rapporterar 1990-talets ekonomiska nyheter i svensk television från det 
svenska näringslivet och tittaren ges privatekonomisk information som aktieägare. (Lindqvist, 
2001)  

I en arbetsrapport från Institutionen för journalistik och masskommunikation vid 
Göteborgs universitet undersöker Ingela Wadbring och Lennart Weibull (1994) bevakningen av 
konsumentfrågor i de Göteborgsbaserade dagstidningarna Arbetet, Göteborgs-Posten och iDAG 
(studien behandlar framförallt de två förstnämnda tidningarna) åren 1992 och 1993. De tre 
studerade tidningarna har speciella sidor för konsumentfrågor. Ämnesområdena kan delas upp i 
ekonomiska frågor, allmänna frågor, produktinriktad bevakning, miljöfrågor, kommunala och 
statliga tjänster samt energifrågor. Artiklar om tjänster och varor är mest frekvent förekommande 



 11

och upptar 38 procent av de totala artiklarna om konsumentfrågor i Göteborgs-Posten och Arbetet. 
Den näst vanligaste kategorin är ekonomiska frågor, vilken syftar till frågor rörande 
budgetrådgivning, ekonomi, krediter och skuldsanering och utgör 20 procent av det totala 
innehållet. Även miljöfrågor (18 procent) och allmänna frågor (15 procent), såsom allmänna 
reklamationer och klagomål och diskussioner om själva konsumentkontorens existens är relativt 
frekvent presenterade i artiklarna om konsumentfrågor (se tabell 7.2 i Wadbring & Weibull, 1994: 
25). Wadbring och Weibull (1994) ser ljust på framtiden vad gäller utrymmet för 
konsumentfrågor i dagspressen och intervjuade journalister från de tre tidningarna tror samtliga 
att dessa frågor kommer att ägnas ännu mer uppmärksamhet i framtiden. Haglund och Englunds 
(2001) studie visar dock att konsumentjournalistiken tenderar att ha hamnat i skymundan av 
annat ekonomiskt nyhetsinnehåll, såsom företags- och börsinformation.  

Den tidigare nämnda studien av Hvitfelt och Malmström (1990) visar att inte enbart 
ekonominyheternas innehåll förändras över tid, utan även den journalistiska formen och 
berättartekniken (mer om studien, se sid. 9). Studien visar på en alltmer personinriktad 
ekonomijournalistik i svensk dagspress mellan åren 1976 och 1990. År 1976 var 42 procent av 
samtliga analyserade artiklar helt opersonliga (artikel utan personer) och endast åtta procent helt 
personinriktade (personer är orsak till eller medelpunkt i artikeln). Knappa 20 år senare, 1990, var 
endast 26 procent av artiklarna helt opersonliga och 13 procent var helt personinriktade (för 
detaljerad tabell, se Hvitfelt & Malmström, 1990: 47). Personporträtt av företagsledare eller vd 
har blivit en allt vanligare berättarteknik inom ekonomijournalistiken. Hvitfelt och Malmströms 
(1990) analys visar på en förändrad vd-roll: ” […] den tidigare relativt anonyme verkställande 
direktören [har] klivit fram i rampljuset, alternativt lyfts fram i journalistiken” (Hvitfelt & 
Malmström, 1990: 48).  

Bo Mårtensson och Håkan Lindhoff, båda verksamma vid JMK i Stockholm, har lett ett 
större forskningsprojekt om ekonomijournalistik: Journalistik om ekonomi 1970-96. Projektet 
beskrivs i en artikel i Nordicom-Information och syftet är att kartlägga och analysera ekonomisk 
journalistik i Sverige med en tydlig anknytning till frågor som rör offentlighet, demokrati och 
medborgarskap (Mårtensson, 1998; Mårtensson & Lindhoff, 1998). För mer information om 
projektet hänvisas till Bo Mårtenssons kartläggning om ekonomijournalistik.6 

Carl-Gustav Lindén (2003), som själv arbetar som ekonomijournalist, analyserar 
ekonomijournalistikens framväxt i en rapport från Svenska social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet. Rapporten är av mer journalistisk karaktär och bygger på Lindéns 
observationer, intervjuer och litteratursammanställning om ekonomijournalistiken under perioden 
2000 till 2002. Rapporten täcker in Finland samt de länder där författaren anser att 
ekonomijournalistiken har utvecklats mest: Storbritannien, USA och Sverige. Lindén belyser den 
kritik som många har riktat mot ekonomijournalister angående förenklade resonemang och brist 
                                                 
6 Lindhoff och Mårtensson har presenterats sina resultat i en rad artiklar (Lindhoff, 1998; Lindhoff & Mårtensson, 
1996; Mårtensson, 1998). Mårtensson har även skrivit sin avhandling inom området (Mårtensson, 2003). 
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på källkritik, men menar att det ekonomiska ämnet är ett svårt och komplicerat ämne för 
journalister att enkelt sammanfatta och återge. (Lindén, 2003) 

 

Affärspressens framväxt i Norden                                                                                                                                 
Ett större nordiskt forskningsprojekt, ”The Rise of the Nordic Business Press”, startade 2003, 
efter projektförberedelser under 2001 och 2002, och planerar att fortgå fram till 2005. I projektet 
analyseras affärspressens utveckling och dess effekter i de nordiska länderna från 1960-talet och 
framåt. De tre huvudområdena är: (1) förändringar i de institutioner som producerar 
ekonominyheter sedan 1960, (2) innehållsförändringar i rapporteringen av ekonominyheter under 
de senaste 40 åren och (3) utveckling av relationerna mellan massmedia och näringsliv, både vad 
gäller relationen mellan media och källor samt medias effekt på näringslivet.7 Inom projektet har 
en rad rapporter och uppsatser producerats. Som en första del i projektarbetet kartlades 
affärspressens historiska utveckling i Danmark, Norge, Finland och Sverige (Ainamo, et al., 2002; 
Kjaer & Langer, 2000). I dessa länder har dags- och affärspressens bevakning av ekonomiska 
nyheter ökat kraftigt under de senaste årtiondena. Ekonomijournalistik har blivit en naturlig del 
av nyhetsutbudet och ekonomijournalister blir alltmer accepterade som en egen yrkeskår.  

Inom projektet om nordisk affärspress har de danska forskarna Peter Kjaer och Roy 
Langer (2000; 2004) dels studerat den historiska utvecklingen av affärsnyheter (eng. business news) i 
Danmark och dess institutionalisering, dels innehållsförändringar i artiklar om ekonomiska frågor 
i de fyra danska dagstidningarna Socialdemokraten/Aktuelt, Berlingske Tidende, Jyllandsposten och 
Politiken åren 1958, 1978 och 1998. Kjaer och Langer visar att det ekonomijournalistiska arbetet 
har blivit alltmer aktivt i termer av nyhetskonstruktion och vinkling av nyheter från slutet av 
1950-talet till slutet av 1990-talet. Istället för att rapportera om externa händelser, exempelvis vad 
som sades på ett pressmöte, konstruerar ekonomijournalister sina artiklar i allt större utsträckning 
inifrån redaktionen. Det har också skett förändringar i hur olika källor får komma till tals i 
artiklarna. År 1958 fick olika källors röster göra sig hörda, men inte i samma artikel. Konflikter 
lyftes alltså inte fram. Källorna var ofta organisationer eller representanter för organisationer. 
Tjugo år senare, 1978, presenteras olika källors uttalanden i samma artikel, men organisationer 
såsom industriföreningar och arbetsmarknadsorganisationer spelar fortfarande en avgörande roll. 
Individuella röster från exempelvis företag har dock börjat förekomma. 1998 blandas 
kommentarer och uttalanden från olika källor i samma artikel. Journalister använder citat för att 
lyfta fram viktiga delar i deras berättelser snarare än för att exakt återge vad källan sagt. 
Individuella röster ges ett större utrymme på bekostnad av organisatoriska aktörer. Medan 
ekonominyheterna 1958 lyfte fram en relativt samstämmig diskussion om ekonomiska frågor, 
tenderar innehållet 1998 att fokusera på konflikter, många gånger med ett framtidsperspektiv. 
(Kjaer & Langer, 2000; 2004)  

                                                 
7  För mer information om projektet ”The Rise of the Nordic Business Press”, se projektets hemsida: 
http://old.cbs.dk/departments/ioa/research/bizpress/staff/staffuk.shtml  
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Projektet om affärspress i Norden koordinerar för tillfället en detaljerad och omfattande 
kvantitativ innehållsanalys av det ekonomiska nyhetsmaterialet i två dagstidningar i respektive 
nordiskt land. I Sverige håller kodandet av dagstidningarna Dagens Industri och Svenska Dagbladet 
på att slutföras. Artiklar har kodats från en sammansatt vecka med veckodagar från sju olika 
veckor under respektive år: 1960, 1970, 1980, 1990 och 2000. Dagens Industri har kodats efter 
grundandet 1976, det vill säga åren 1977, 1980, 1990 och 2000. Tidningen utkom endast två 
gånger i veckan år 1977 och 1980 och sex gånger i veckan år 1990. Kodningsschemat är detaljerat 
och lämnar ett stort utrymme för de personer som kodat att lägga till nya kategorier i takt med att 
kodningsarbetet genomförs (för kodningsmall, se Slaatta & Kjaer, 2003). Den stora 
problematiken består i att definiera ekonomiska artiklar (eng. economic articles). Inom projektet har 
en relativt bred definition av ekonominyheter eftersträvats och de personer som kodat artiklarna 
har dels tagit hänsyn till vad tidningarna själva anger vara ekonomi- och affärsnyheter, dels 
inbegripit de artiklar som faller inom ramen för vad projektet definierat som ekonomiska artiklar, 
exempelvis frågor som rör kapital och investering, marknader, produktion och arbetsmarknad. 

 En del av kodningsresultaten från Dagens Industri presenteras i kodarna Therese Frick och 
Ingela Funke Frischenfeldts (2003) magisteruppsats. De konstaterar i sin studie att det har skett 
en ökning av affärsnyheter i Dagens Industri både i termer av upplaga (större upplaga som utges 
oftare) och i redaktionell plats (allt färre korta notiser till förmån för längre artiklar). Enskilda 
företag och företagsledare får komma till tals alltmer och antalet intervjuer och användningen av 
fotografier ökar. Istället för att lyfta fram frågor rörande företags produktion blir det allt vanligare 
att artiklar behandlar kapital och investeringar. (Frick & Funke Frischenfeldt, 2003) I maj 2004 
genomförs det sista kodningsarbetet av Svenska Dagbladet. 

Inom projektet om affärspress i Norden har även studier av arbetet på nyhetsredaktioner, 
det vill säga av produktionen av ekonominyheter, genomförts. Kjaer och Langer (2003) har 
studerat det praktiska arbetet på ekonomiredaktionen på en stor dansk dagstidning. Genom 
observationer och intervjuer analyserar de ekonomijournalistens dagliga arbete. Journalisten 
använder många gånger källornas utsagor för att bekräfta och legitimera den nyhetsartikel de har 
skrivit. Det är även vanligt att just källorna ger journalisten ny information eller idéer till uppslag 
om nyheter. Kjaer och Langer visar att det finns stor variation på relationer mellan 
ekonomijournalisten och källor. De analyserar relationen utifrån antagandet om en 
förhandlingssituation där varken den ena eller den andra partnern helt har makten. 
Ekonomijournalisterna och deras källor analyseras utifrån metaforen om spel; spelet handlar i det 
här fallet om frågor som rör val av tidpunkt, från vems perspektiv nyheten berättas och att vinna 
förtroende. (Kjaer & Langer, 2003) 

Den norske forskaren Tore Slaatta (2003) har i sitt arbete med den norska Makt- och 
demokratiutredningen bland annat studerat ekonomijournalistik. Han visar på många likheter 
mellan den ekonomiska journalistiken och annan journalistik. Den enskilde journalisten har 
relativt lite kontroll över slutproduktens utseende i tidningen. Den redaktionella kontrollen blir 
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allt starkare då det finns en rad krav som nyhetsprodukten måste uppfylla, exempelvis att nyheter 
ska passa ihop med varandra och att tidningen ska innehålla ett visst antal sidor och fasta 
ämnesområden. En slags självcensur uppstår i arbetet då journalisten lär sig vad som kommer att 
passera genom systemet till tidningen. Slaatta visar att ekonomijournalisterna påverkar varandra i 
val av nyheter. En del av de intervjuade ekonomijournalisterna uppger att de ibland snarare 
skriver för andra kollegor än för den egentliga läsarpubliken. Konkurrensen mellan de ledande 
norska affärstidningarna har tvingat fram tydliga redaktionella strategier. Slaatta behandlar i sin 
analys även ekonomijournalistens karriärväg och rekrytering till nyhetsredaktioner, vikten av 
redaktionella resurser samt ekonomijournalistens användning av och relation med källor. Den 
ekonomiska nyhetsrapporteringen tenderar att möta kritik från dem som blir uppmärksammade. 
Marknadsaktörer är inte vana vid medial uppmärksamhet och anser det vara frustrerande att 
ekonomijournalister tar ställning från sak till sak istället för att tydliggöra ett enhetligt intresse. 
(Slaatta, 2003, kapitel 9) 

Parallellt med det nordiska projektet om affärspress pågår ett danskt forskningsprojekt som 
också studerar ekonomijournalistik: ”The Social Production, Representation and Organization of 
Business in the Media” (PRO-MEDIA). Inom projektet studeras relationen mellan mediepraktik, 
opinionsbildning och företagsaktiviteter. Mer om ProMedia-projektet finns på hemsidan 
www.promediaproject.dk.  
 
Media och företag 

Under senare år har akademiska ämnesområden utanför journalistik, media och kommunikation 
uppmärksammat och intresserat sig för ekonomijournalistik. Redan i slutet av 70-talet och 80-
talet studerade professor Lars Engwall tidningsföretaget ur ett företagsekonomiskt och 
organisatoriskt perspektiv (se ex. Engwall, 1985; 1978). Dan Kärreman har studerat 
kvällstidningen iDAG ur ett organisatoriskt perspektiv där frågor om kultur och koordination är i 
fokus (Kärreman, 1996). Professor Mats Larsson har ur ett ekonomiskt historiskt perspektiv 
analyserat Bonnierfamiljens medieföretag under den senare delen av 1990-talet (Larsson, 2001) 
och Staffan Sundin har studerat samma företags utveckling under tidigt 90-tal: åren 1909 till 1929 
(Sundin, 1996). Idag finns forskningscentrumet ”The Media Management and Transformation 
Centre” vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping som studerar medieorganisationen 
som företag (se kartläggning om annonsberoende/finansiering/innehåll av Robert Picard och 
Karl-Erik Gustafsson). Annan forskning, som presenteras nedan, intresserar sig alltmer också för 
hur ekonomijournalistiken vuxit fram, vilken roll den spelar idag och hur relationer och samspel 
tar sig uttryck mellan ekonomijournalister och deras källor.   

Ett pågående forskningsprojekt, som bland annat behandlar frågor rörande media ur ett 
organisations- och managementperspektiv, leds av Lars Engwall och Kerstin Sahlin-Andersson 
vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet samt Bengt Jacobsson vid 
Södertörns högskola. Projektet går under namnet ”Global Executives, Mediators and 
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Scrutinizers” (GEMS) och syftar till att studera samspelet mellan företag och olika institutioner ur 
ett nyinstitutionellt perspektiv. Studierna innefattar de tretton största börsnoterade svenska 
bolagen och centrala aktörer i deras omgivning, exempelvis stater, investerare och civilsamhället. 
Medieorganisationer, tillsammans med exempelvis branschorganisationer och konsulter, spelar en 
viktig roll som intermediärer i detta samspel. Media ses som bärare och spridare av 
managementidéer och modeller (Sahlin-Andersson & Engwall, 2002).  

Under våren har en studie om hur företags sociala ansvar presenteras i den brittiska 
affärstidningen Financial Times genomförts. Resultaten kommer att presenteras på EGOS-
konferensen i Ljubljana, Slovenien i sommar (Buhr & Grafström, 2004). Företags sociala ansvar 
diskuteras ofta under ”etiketten” Corporate Social Responsibility (CSR) och många aktörer, 
exempelvis konsulter, NGO:s, konsumenter och finansiärer, är idag aktiva i att sprida och 
definiera begreppet. Affärspressen utgör en viktig arena för att förmedla dessa aktörers åsikter. 
Studien baseras på en kvalitativ textanalys av samtliga artiklar om CSR i Financial Times under 
tidsperioden 1999 till 2003.  I dessa artiklar hörs en rad röster både från privat och offentlig 
sektor komma till tals och debattera CSR-frågan. Många av artiklarna följer en 
argumentationslogik där CSR beskrivs som en ”lösning” och där en rad olika problem lyfts fram 
som tänkbara resultat om företag inte engagerar sig i CSR-aktiviteter.  

Inom GEMS-projektet planeras mer djupgående studier av hur ekonominyheter 
konstrueras. Samtidigt pågår studier om hur företag organiserar sina verksamheter för att kunna 
förmedla information till externa intressenter. Josef Pallas, som också är verksam inom GEMS-
projektet, studerar i sitt avhandlingsarbete hur företag kommunicerar med omvärlden. I ett 
konferenspapper, som presenterades på fjärde EURAM-konferensen i början på maj 2004, 
analyserar Pallas (2004) hur företag presenterar sig själva genom pressmeddelanden. Studien 
behandlar samtliga pressmeddelanden från de tretton största börsnoterade svenska företagen 
under år 2002. Pallas visar att den information som företag presenterar är relativt standardiserad 
där traditionella ämnesområden såsom försäljningssiffror och produktinformation är 
framträdande teman. Även finansiella och organisatoriska frågor är flitigt återkommande i de 
studerade pressmeddelandena (Pallas, 2004). I framtida studier kommer Pallas att undersöka det 
praktiska arbetet på företags informationsavdelningar. 

Stefan Jonsson disputerade 2002 och är också delaktig i GEMS-projektet. Jonsson (2002) 
analyserar i sin avhandling hur den svenska marknaden för allemansfonder har vuxit fram. Medias 
intresse för allemansfonder ökade markant under 1990-talet, från ungefär 1000 artiklar per år 
1991 i Affärsdatas databas till nästan 6000 år 1999 (se figur 18 i Jonsson, 2002: 91). 
Affärstidningarna erbjuder bland annat utvärderingar och rankningar av olika fonder och var 
enligt Jonsson aktivt med och skapade legitimitet för de ”spelregler” som växte fram på den nya 
marknaden. Media spelade även en stor roll i att utbilda allmänheten och skapa medvetenhet om 
allemansfonder.  
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I den nyligen framlagda avhandlingen Playing the Ranking Game – Field formation and boundary-
work in European management education analyserar Linda Wedlin  framväxten av och genomslaget för 
den internationella affärspressens rankinglistor av europeiska handelshögskolor. På liknande sätt 
som den svenska affärspressen var med och skapade regler för den framväxande fondmarknaden 
visar Wedlin hur internationella affärstidningar, exempelvis Financial Times, Wall Street Journal och 
Business Week, är med och formar förutsättningarna för de europeiska handelshögskolorna och 
deras utbildningar. Wedlin visar hur affärstidningarna har förändrat det journalistiska arbetet. 
Från att tidigare relativt passivt rapportera om handelshögskolorna är media idag aktivt med och 
konstruerar förutsättningarna för skolors verksamhet genom att ständigt utvärdera och bedöma 
utbildningar och institutioner.  

De allt mer frekventa sälj- och köprekommendationerna i media har också studerats, 
framförallt ur ett finansiellt och nationalekonomiskt perspektiv. Erik Lidén vid 
nationalekonomiska institutionen vid Göteborgs handelshögskola studerar i sitt 
avhandlingsarbete hur journalisters och analytikers köp- och säljrekommendationer till aktier 
påverkar det reella köp- och säljbeteendet. Tidigare studier inom området är framförallt 
amerikanska (se sammanställning, tabell 7 i Lidén, 2003). Lidén har studerat rekommendationer i 
Affärsvärlden, Veckans Affärer, Finanstidningen, Göteborgsposten och Privata Affärer mellan åren 1995 
och 2000. Resultaten indikerar att köp- och säljrekommendationer påverkar marknaden, det vill 
säga säljares och köpares beteende och att journalisternas rekommendationer påverkar mer än 
analytikernas rekommendationer. (Lidén, 2003) 

 

Ekonomijournalistiken som granskare eller påhejare? 

Efter IT-åren har medias roll i upphaussandet av ”IT-bubblan” diskuterats och många gånger 
kritiserats. Liknande diskussioner fördes efter bankkrisen i början på 1990-talet. Stig Hadenius 
och Theresa Söderhjelm (1994) analyserar i sin rapport Bankerna i pressen 1984-1990 den svenska 
pressens relativt okritiska bevakning av bankerna och utvecklingen på kreditmarknaden under 
slutet av 1980-talet. De studerade tidningarna är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, 
Veckans Affärer och Affärsvärlden. De kritiska rösterna var få och många gånger sattes inte frågor 
in i ett större sammanhang då djupare analyser uteblev. Ekonomijournalistiken i de studerade 
svenska tidningarna visade, enligt forskarna, brist på självständiga initiativ och ett stort 
samförstånd mellan journalister och övriga aktörer i den svenska bankvärlden. En jämförande 
studie med den brittiska globala affärstidningen Financial Times visar en annan typ av 
ekonomijournalistik där självständiga analyser och granskning av aktörers utsagor var vanligare. 
(Hadenius & Söderhjelm, 1994) 

Medias eventuella inblandning i att blåsa upp framtidsföretagen under IT-åren har ägnats 
förvånansvärt lite uppmärksamhet i akademisk forskning. Den enda egentliga rapport som jag har 
funnit är ekonomijournalisterna Anna Pettersson och Viktoria Leigards (2002) Samling vid pumpen 
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– mediernas granskning av IT-bubblan. De har på uppdrag av Institutet för Mediestudier studerat hur 
svenska tidningar bevakade ”IT-bubblan”. Tidningsartiklar från åren 1999 till 2001 har legat som 
grund för undersökningen och har kompletterats med tretton intervjuer med aktieanalytiker, 
informationsansvariga, pr-konsulter och ekonomijournalister.8 Petterson och Leigards intervjuer 
indikerar att många journalister, i jakt på en bra berättelse, ansåg att IT-årens äventyr var 
oemotståndliga. Samtidigt som media blev en viktig och ofta ocensurerad arena för de nya IT-
företagen att växa på, finner Pettersson och Leigard att de flesta artiklar inte är odelat positiva. 
Kritiska röster har lyfts fram, även om de är få. (Pettersson & Leigard, 2002) 
 
Media som legitimitetsskapare 
Några av de ovan nämnda studierna visar exempel på hur ekonomijournalistiken är med och 
konstruerar föreställningar, förutsättningar och idéer om exempelvis företag och företagande. På 
detta sätt blir media också viktig som legitimitetsskapare (se ex. Mazza & Alvarez, 2000). Eero 
Vaara och Janne Tienari (2002), båda verksamma inom det ovan nämnda projektet ”The Rise of 
the Nordic Business Press”, visar i en studie att den finska pressen är en viktig legitimitetsskapare 
av företagsledares handlingar. Artikelstudier av företagsfusioner i den finska dags- och 
affärspressen beskriver hur förutsättningar för sammanslagningarna skapas genom medias bild. 
Genom artiklarna rättfärdigas (eng. justification), legitimeras och naturaliseras företagsfusioner. 
(Vaara & Tienari, 2002) I en liknande studie beskrivs hur både den svenska och den 
internationella affärspressen är med och konstruerar och rekonstruerar positiva och negativa 
föreställningar om sammanslagningen mellan det svenska läkemedelsföretaget Astra och den 
brittiska läkemedelskoncernen Zeneca (Hellgren, et al., 2002). 

Medias påverkan på hur vi ser på ledarskap har också studerats där ekonomijournalistiken 
tar en aktiv roll i konstruktionen av bilden av ledaren (ex. Chen & Meindl, 1991; Holmberg & 
Åkerblom, 2001). Pernilla Petrelius (2002) vid Handelshögskolan i Stockholm studerar i sitt 
avhandlingsarbete medialiseringen av det svenska företagsledandet. Studierna undersöker hur 
media påverkar företagsledandet där media antas ha ett stort inflytande i den sociala 
konstruktionen av bilden av företagsledare. Petrelius beskriver de senaste årens förändringar 
inom området som att bilden av företagsledaren i media alltmer går ifrån ”business” till att bli 
”show business”. Undersökningen behandlar relationen mellan företagsledare och media, hur 
media är med och skapar vår uppfattning om företagsledare samt hur detta påverkar de krav vi 
ställer på företagsledare. (Petrelius, 2002) Petrelius är del av forskningsprojektet ”Fields of Flow” 
som är ett samarbete mellan Stockholms Handelshögskola, Stockholms universitet och Kungliga 
Tekniska Högskolan.9 I hennes studie om rekrytering av kvinnor till svenska koncernstyrelser 
visar Petrelius att media var en viktig orsak till det fördubblade antalet kvinnliga styrelseledamöter 
år 2003. Förutom att frågan allmänt diskuterats i nyhetsrapporteringen gjorde många 
                                                 
8 Tidningsartiklarna är hämtade från Affärsvärlden, Computer Sweden, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Ekonomi24, 
Finanstidningen, TT, Svenska Dagbladet (Näringsliv), Vision, Veckans Affärer, Aftonbladet och Expressen. 
9  Se mer om projektet ”Fields of Flow” på hemsida: http://www.fieldsofflow.com/projekt.html. 
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morgontidningar och affärspress det till en profilfråga som de lyfte fram extra mycket (Petrelius, 
2003: 14-17).  
 
Diskussion och förslag på framtida forskning 
Den kortfattade presentationen av existerande forskning om ekonomijournalistik visar att ett nytt 
fält håller på att växa fram. Forskningsprojekt och studier inom området speglar ett ökat intresse 
för frågor som rör media och ekonominyheter. Vad vi uppfattar som ekonomiska nyheter 
förändras över tid. Idag erbjuder veckotidningar som Affärsvärlden och Veckans Affärer 
tillsammans med Dagens Industri en relativt bred och allmänorienterad ekonomijournalistik. 
Aktiekurser och företags lönsamhet diskuteras fortfarande i många av artiklarna, men 
personporträtt av företagsledare, frågor som rör ledarskap, strategi och visioner gör att 
ekonomijournalistiken populariseras. Konsument- och arbetsmarknadsfrågor är exempel på 
ämnesområden som får stå tillbaka till förmån för mer företagsekonomiskt inriktade nyheter. 
Några av studierna antyder också att affärsmedia är en viktig arena för att förmedla information 
mellan aktörer. Andra indikerar att media inte enbart förmedlar andras åsikter utan själv också 
måste ses som en aktör som är med och skapar föreställningar om och förutsättningar för 
exempelvis företagsaktiviteter och företagsledande. 

Den mångfacetterade bilden av ekonomijournalistiken, i termer av exempelvis innehåll, 
perspektiv, journalistiska genrer och företagsstrategier, kräver att vi ser på begrepp och aktörer ur 
ett brett perspektiv (jfr sid. 3-8). Nya organisationer har växt fram, exempelvis affärstidningar och 
specialinriktade nyhetsbyråer, samtidigt som en ny yrkesgrupp, ekonomijournalisterna, har 
etablerats. Jag anser att ett sätt att förstå ekonomijournalistiken är att analysera den utifrån ett 
fältperspektiv, där gränserna för fältet tillåts att omdefinieras utifrån exempelvis vilken aktör, 
händelse eller fråga som står i centrum. Aktörer på fältet påverkas samt påverkar varandra genom 
ett föränderligt samspel. På det ekonomijournalistiska fältet, där ekonominyheter produceras och 
konsumeras, ryms inte enbart de olika medieorganisationerna som tillhandahåller 
ekonominyheter (press, tv, radio, nyhetsbyråer), utan även alla andra aktörer som aktivt påverkar 
och påverkas av dessa nyheter: lobbyister, public relations- och kommunikationskonsulter, 
informationsansvariga, vd:ar med flera. Dessa aktörer kan vara lokalt förankrade och verksamma, 
men samtidigt återfinnas på internationella arenor (för diskussion om globaliseringen av nyheter, 
se ex. Boyd-Barrett & Rantanen, 1998). Fältet saknar alltså geografiska gränser. Beroende på vad 
vi analyserar och utifrån vilket perspektiv vi gör det, finner vi allt från lokala till globala aktörer. 
Det nordiska projektet ”The Rise of the Nordic Business Press” är ett bra exempel på forskning 
som tar hänsyn till att lokala aktörer och händelser är en del av en större internationell utveckling. 
I landsöverskridande projekt blir såväl internationella jämförelser möjliga som studier av 
gränsöverskridande relationer och flöden.  

Dagens forskningsresultat besvarar några av våra frågor, men väcker samtidigt en rad nya 
som visar på vikten av fortsatta studier inom området. Nedan presenterar jag några teman för 
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framtida forskning och samtliga tar sin utgångspunkt i fältperspektivet. Innan vi kan studera 
samspel mellan aktörer och fundera kring frågor som påverkan och effekter måste vi skissa det 
ekonomijournalistiska fältet. Vilka är aktörerna? I vilken utsträckning är dessa aktörer 
organisationer eller individer? Är de lokalt eller internationellt verksamma? Fältet befolkas av 
individer och organisationer som samverkar både enskilt och tillsammans och som medvetet eller 
omedvetet är med och påverkar arbetet på fältet. I takt med att vi kan identifiera viktiga aktörer 
kan vi också formulera nya frågor: Vilket förhållande har dessa aktörer till varandra? Hur 
samspelar de? Är det konkurrenter eller har de gemensamma intressen? För att kunna identifiera 
fältets aktörer och skissa på hur de återfinns i förhållande till varandra krävs fältstudier där 
intervjuer med nyckelpersoner (ekonomijournalister, informatörer, kommunikationskonsulter 
m.fl.) blir viktiga. I studier om hur de olika aktörerna på fältet positionerar sig till varandra kan 
Tore Slaattas analys av hur den norska dagspressens aktörer positionerar sig i förhållande till 
varandra i termer av upplaga och ämnesbredd ge vägledning (Slaatta, 2003: 161-165). Även 
studier av relationer och samspel mellan ekonomijournalisten (medieorganisationen) och dess 
källor samt andra aktörer som är med och påverkar (analytiker, företagsledare, informatörer, pr- 
och kommunikationskonsulter, lobbyister) bör genomföras.  

I min egen forskning arbetar jag med att kartlägga det ekonomijournalistiska fältet och 
identifiera centrala aktörer. I de intervjuer med ekonomijournalister som jag hittills har genomfört 
framträder nyhetsbyråerna som viktiga ”filter” i ekonomiredaktionernas produktionsprocesser av 
ekonominyheter. Det som inte går igenom nyhetsredaktionens filter kanske aldrig hamnar i 
nyhetsutbudet. De första nyhetsbyråerna kom redan på mitten av 1800-talet och syftade till att 
förmedla information till storföretag och börser (Boyd-Barrett & Rantanen, 1998; Jigenius, 1996). 
150 år senare finns alltså fortfarande indikationer på att de är viktiga förmedlare av ekonomisk 
information och gör mycket av det ”sållningsarbete” som ekonomiredaktionerna själva inte 
prioriterar. Stämmer denna bild av nyhetsbyråernas framträdande roll i nyhetsproduktionen?  

När de olika aktörerna på det ekonomijournalistiska fältet är identifierade kan vi ställa mer 
detaljerade frågor om vilka dessa individer är och hur organisationerna fungerar. Hur och under 
vilka förutsättningar produceras ekonominyheter? Vad blir uppmärksammat och varför?  Vem är 
producenten? Vem är ekonomijournalisten? Kjaer och Langers (2003) studie om arbetet på en 
ekonomiredaktion i Danmark ger vägledning i tillvägagångssätt. Här krävs mer djupgående 
(observerande och intervjuande, etnografiskt inspirerade) studier av nyhetsredaktioner och av den 
enskilde ekonomijournalistens bakgrund, arbetssituation och framtidsplaner (för en analys av 
norska ekonomijournalisters karriärvägar, se Slaatta, 2003: 213-218). Lindén (2003) analyserar hur 
man idag blir ekonomijournalist och lyfter fram två huvudvägar: (1) de med journalistexamen 
kompletterar med ekonomisk kunskap eller (2) ekonomer börjar skriva ekonomijournalistik. 
Utifrån de intervjuer jag har genomfört kan tilläggas att ekonomijournalister som har en 
ekonomiutbildning många gånger tenderar att ha kompletterat den med journaliststudier.  
Tidigare chefsredaktör för Dagens Industri Hasse Olsson  har uttryckt svårigheten med rekrytering 
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av ekonomijournalister: ”Journalister som kan ekonomi är svåra att hitta, svåra att fånga och 
svåra att behålla.” Olsson menar att ekonomijournalister troligen alltid kommer att vara svåra att 
”fånga och behålla”, på grund av möjligheterna till en bättre betald karriär i näringslivet . Det är 
alltså relevant att ställa frågor som: Vilken bakgrund har ekonomijournalisten? Varifrån rekryteras 
de och till vem går de när de lämnar redaktionen?  

Ett annat och kompletterande sätt att studera aktörerna på det ekonomijournalistiska fältet 
är att utifrån specifika nyheter, frågor eller händelser analysera processerna bakom produktion 
och spridning. Förvånansvärt lite forskning har gjorts om medias roll i samband med den 
ekonomiska krisen i början på 1990-talet och IT-bubblan nästan ett årtionde senare (se sid. 16-
17). Studier av händelser eller frågor och hur de blir nyheter kräver att vi synliggör samspelet 
mellan de inblandade aktörerna. Att följa en fråga eller en händelse som ges medialt utrymme 
tillåter att alla inblandade aktörer, inom och utanför nyhetsredaktionerna, blir uppmärksammade. 
Detta betyder att även oväntade och nya aktörer, som normalt sett inte upplevs som aktiva på det 
ekonomijournalistiska fältet, kan studeras.  

När vi studerar produktion och spridning av ekonominyheter är det också viktigt att 
innefatta konsumtionsstudier. I vilken utsträckning konsumeras ekonominyheter? En ännu 
opublicerad enkätstudie, som drygt 300 utexaminerade MBA-studenter från Uppsala universitet 
har besvarat, indikerar en relativt blygsam konsumtion av ekonominyheter. Den mest 
framstående bland samtliga mediekanaler för ekonominyheter (radio, tv, press) är Dagens Industri 
som ungefär hälften av respondenterna uppger att de läser varje dag. A-ekonomi hamnar på andra 
plats då 36 procent av respondenterna anger att de tittar på programmet varje dag. Endast fyra 
procent säger sig läsa Financial Times varje dag och hela 48 procent har kryssat i att de aldrig läser 
den. (Engwall & Grafström, 2004) Fördjupade och mer detaljerade studier om vilka som 
konsumerar ekonominyheter, i vilken utsträckning och hur konsumenterna påverkas krävs för att 
vi ska möjliggöra en analys av vilken roll ekonomijournalistiken spelar.  

Ekonomijournalistik är långt ifrån ett svenskt fenomen. Studier pekar på en ökning av 
ekonominyheter under de senaste decennierna i många andra länder såsom Storbritannien, USA, 
Norge, Danmark och Finland (ex. Ainamo, et al., 2002; Gavin, 1998; Kjaer & Langer, 2000; 
Parsons, 1989; Slaatta, 2003). Men har utvecklingen mot ett allt ökat ekonomiskt innehåll i 
nyhetsrapportering sett likadan ut överallt eller skiljer sig Sverige från andra länder? Den brittiska 
affärstidningen Financial Times är ett bra exempel på en tidning som framförallt har rönt stora 
framgångar i Europa, men som även har upplagor i USA och Asien. Andra stora aktörer på den 
internationella arenan för affärspress är Wall Street Journal, Business Week och The Economist. Vilken 
relation har internationella affärsmedier med svenska medier? Skriver de om samma frågor och 
konkurrerar de om samma publik? I vilken utsträckning hämtar svenska ekonomijournalister 
inspiration och idéer utanför Sverige?  

Det svenska näringslivet blir alltmer internationellt i takt med att svenska företag fusioneras 
med utländska företag eller expanderar utanför landets gränser. Även de samhällsekonomiska 
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frågorna diskuteras allt oftare utifrån ett europeiskt perspektiv och inte sällan på en världspolitisk 
arena. Samtidig kan ekonomijournalistik beskrivas som en relativt nationellt anknuten 
verksamhet. När jag för ungefär två år sedan intervjuade dåvarande vd för Internetsajten 
Ekonomi24 och numera Affärsvärldens chefsredaktör, Thomas Peterssohn, beskrev han 
ekonomijournalistiken som ytterst nationalistisk. Han menar att ekonominyheter måste handla 
om svenska erövringar utomlands eller att händelser i utländska bolag påverkar den svenska 
marknaden och jämför med sportnyheter: 

 
Tidigare fanns bara Allsvenskan och på lördagar var det ”Tipsextra”. Idag har vi 

Europaligan och svenskarna kan lika gärna hålla på Barcelona som ett svenskt fotbollslag. 

För ekonominyheterna handlar det fortfarande om Allsvenskan och ”Tipsextra” – det är i 

allmänhet svenska nyheter kryddade med lite Nasdaq då och då. (Peterssohn, 2001-10-17)  

 

Samtidigt som sportnyheter har gått från att handla nästan enbart om Sverige till att behandla den 
internationella sportarenan, så produceras ekonominyheter fortfarande främst från ett nationellt 
perspektiv. Även de globala affärstidningarna, exempelvis Financial Times och Wall Street Journal, 
som satsar på internationellt gångbart material tenderar att vara mest framgångsrika på sina 
respektive hemmamarknader. Statistik från 1995 visar att brittiska Financial Times har 86 procent 
av sin upplaga i Europa och 10 procent i USA, medan Wall Street Journal har 63 procent av 
upplagan i USA och endast två procent i Europa (Hafstrand, 1996). Ser det annorlunda ut idag, 
tio år senare? Har näringslivsjournalistiken blivit mer global? Hur påverkar internationalisering 
den svenska ekonomijournalistiken och hur kan svensk ekonomijournalistik påverka en alltmer 
internationell journalistik? 

Kunskap om det ekonomijournalistiska fältets aktörer och en ökad förståelse för hur de 
samspelar och under vilka förutsättningar de arbetar gör att vi kan fundera över vilken roll 
ekonominyheter spelar och för vem? Hur påverkas företag och företags villkor av 
ekonomijournalistiken? Journalistforskarna Monika Djerf-Pierre och Lennart Weibull (2001) 
beskriver hur journalister tar allt fler egna initiativ och är allt aktivare i konstruktionen av nyheter: 

 
I det medialiserade samhället finns inte längre några skarpa gränser mellan medievärlden 

och allt annat utanför den. Medierna skapar sin egen värld och deras rapportering utgör i 

sig händelser (mediehändelser). Till detta kommer att journalister i allt större utsträckning 

tolkar verkligheten med utgångspunkt i andra journalisters beskrivningar. Från att ha varit 

en arena för olika slag av samhällsintressen har medierna blivit till aktörer som opererar av 

egen kraft och på egna villkor. Medan 1970-talets journalistik endast eftersträvade ett 

problemformuleringsprivilegium och lät andra aktörer stå för åtgärdsbedömningarna 

framträdde 1990-talets journalister i expertrollen, där de även definierade 

handlingsalternativen. (Djerf-Pierre & Weibull, 2001: 353) 
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Liknande tendenser återfinns i Kjaer och Langers (2004) analys av utvecklingen inom den danska 
affärspressen där ekonomijournalisten tar en allt mer aktiv roll i produktionen av 
ekonominyheter. Finns motsvarande situation i Sverige? Tar de svenska ekonomijournalisterna en 
lika aktiv roll i produktionen av nyheter?  
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