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En narrativanalys. 

 
Abstract: När Leman Brothers gick i konkurs 2008-09-17 

fick det ringar på vattnet i den stora globala världsekono-

min. Amerikanska staten betalade ut ofattbara 500 miljar-

der dollar från statskassan för att mildra smällarna. I den 

lokala, svenska, finanstidningen Affärsvärlden skrev journa-

lister om krasch och kris. Många människor var mycket oro-

liga för sårbarheten och det obegripliga bortom nåbarhet. 

Det är fortfarande osäkerhet som råder finansiellt.  
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Abstract 
The crisis on Wall Street. This essay is a comparative study of how two business newspa-
pers report on the bankruptcy of Lehman Brothers Holdings in September 2008. Seven ar-
ticles from the Swedish European financial newspaper Affärsvärlden (Business World) and 
five articles from the Chinese-Asian news agency XINHUA FINANCE are examined. The aim 
is to analyze, understand and evaluate from a rhetorical perspective. My thesis is that rhetors 
storytelling can tell us more about how we cope with crisis in the global economic dis-
course. The texts can portray man as a narrative creature when identification as a rational ac-
tor is not enough.  
 The analytical methods used are linguistic analysis with an emphasis on metaphor analy-
sis, narrative analysis based on pentad - Critical dramatism, and discourse analysis with doxo-
logical outlook.  
 The results show that both newspapers seek to defend the global economic discourse, but 
they do so in different ways. Affärsvärlden advocates calmness and conveys a cautious atti-
tude. The heart of the crisis, as well as its solution, is on Wall Street. XINHUA advocates con-
trol and expresses confidence in authorities and the system. Asia is presented as Wall Street's 
savior. 

Keywords: Rhetoric, linguistic analysis, metaphor analysis, Eubanks, narrative analysis, Pen-
taden, Burk, discourse, doxa, Lehman Brothers, 17 September 2008, bankruptcy, Xinhua 
Finance, Affärsvärlden.  

Krisen på Wall Street. Uppsatsen är en komparativ studie av hur två affärstidningar berättar 
om banken Lehman Brothers Holdings konkurs i september 2008. Materialet för undersök-
ningen är sju artiklar från den svenskeuropeiska finanstidningen Affärsvärlden och fem artik-
lar från den kinesiskasiatiska nyhetsbyrån XINHUA FINANCE. Syftet är att analysera, förstå 
och värdera situationen från ett retoriskt perspektiv. Tesen är att tidningarna (retorerna) kan 
visa oss, via sina texter, berättelserna om en kris i den globalekonomiska diskursen. Texterna 
kan visa människan som narrativ varelse där identifikationen som rationell aktör inte räcker 
till. 

Analysmetoderna som används är Lingvistisk analys med störst vikt vid metaforanalys, narra-
tiv analys utifrån pentaden – kritisk dramatism, samt diskursanalys med doxologisk utblick. 

Resultatet visar att båda tidningarna strävar efter att försvara den globalekonomiska diskur-
sen, fast de gör detta på olika sätt. Affärsvärlden manar till lugn och visar en avvaktande atti-
tyd. Räddningen och krisens centrum finns på Wall Street. XINHUA visar på kontroll och 
tilltro till auktoriteter och systemet. Asien framställs som räddare åt Wall Street. 

Nyckelord: Retorik, lingvistisk analys, metaforanalys, Eubanks, narrativ analys, Pentaden, 
Burk, diskurs, doxa, Lehman Brothers konkurs, 17 september 2008, Affärsvärlden, Xinhua 
finance.  



 
 

Förord 

Tack Gunilla Persson för ditt värmande engagemang, stadiga vägledning och uppmuntran.  
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1. Inledning  
När den amerikanska banken Lehman Brothers Holdings gick i konkurs 17 september 2008 

fick det ringar på vattnet i den globala världsekonomin. Det som hade hänt berättades på olika 

sätt, från olika håll i samhället. Jag blev intresserad av olikheterna i rapporteringen. Bredd och 

djup i analyser varierade stort.  

 Rapporteringen var ibland oväntad och svår att relatera till. Det motsägelsefulla väckte min 

nyfikenhet. Som när en banktjänsteman kunde gråta medan en drabbad amerikansk medborgare 

kyligt relaterade till fakta. Människan som narrativ varelse i all komplexitet med kaos och 

drömmar möter en diskurs som tror sig vara rationell och stabil. Det är intressant tycker jag. 

 Situationen innebar krasch, katastrof och kris. Men vad är egentligen berättelsen? Många 

berättelser finns kring samma skeende. De går parallellt eller de börjar där andra slutar. Vem 

berättar om situationen och vad har denna vem för uppsåt?  

 Jag vill kritiskt granska två källors rapportering av Lehman Brothers konkurs. En kompa-

rativ studie av två skilda retorer kastar ljus över ögonblicket. Om jag kan bidra med ökad för-

ståelse för berättelserna kanske det kan ge några allmängiltiga insikter om oss i samtiden. 

Kanske kan vi inte göra samhället begripligt (Bergström & Boréus 2005:220) men jag är mo-

tiverad att försöka. En analys av det konkreta narrativet Krisen på Wall Street, kan även app-

liceras på andra samhällsfenomen och situationer där finansdiskursen är central.  

 Retoriskt är det intressant att studera hur finanstidningar valde att berätta om ett så laddat 

ödesmättat läge, akut krisläge, som vanligen inte ingår i deras rapportering. Men situationen var 

inom deras vanliga synfält. Det är därför intressant att studera vilka medel de tog till i skrivan-

det för att övertyga sina läsare.   

  Affärsvärlden och XINHUA FINANCE, som jag har valt att studera artiklar ifrån, har folk 

i främst finansbranschen och finansintresserade privatpersoner som målgrupp. Det är en kapi-

talstark grupp. Några av läsarna har dessutom mycket makt. Att följa upp vilka handlingar 

läsarna vidtog efter att ha läst de studerade artiklarna ryms tyvärr inte i min rapport. ”Våra 

identiteter är inte givna utan omförhandlas ständigt genom narrativa handlingar”, menar Gö-

ran Bergström och Kristina Boréus (2005: 221). Jag hoppas att någon annan kommer att stu-

dera de påföljande handlingarna. Det jag vill fokusera min studie på är vilken berättelse som 

läsarna av Affärsvärlden respektive XINHUA fick ta del av och vilka språkliga medel journa-

listerna på tidningarna retorerna använde sig av. 
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1.1. Syfte 
Det primära syftet är att belysa två källors beskrivning av den specifika situationen ”krisen 

på Wall Street”. Källorna skriver inifrån den globalekonomiska överenskommelsen och ge-

menskapen, med olika geografisk utblick; då den är en svensk och den andra är kinesisk. (Jag 

kommer fortsättningsvis att kalla källorna för retorer.) De två retorernas sätt att nå sina mål-

grupper är intressanta att analysera, samt retorernas reflekterande av situationen, och männi-

skornas handlingar i den. 

 Ett underordnat syfte på generell nivå är att undersöka i hur hög grad en globalekonomisk 

diskurs syns i samhället i jämförelse med hur en kulturell kontext syns. Det kan vara intres-

sant att resonera kring vilka av dessa faktorer som påverkar relationen mellan retor och mot-

tagare mest. Frågan är alltid aktuell då kriser av skilda slag avlöser varandra och vi människor 

reagerar så lika, trots geografiska skillnader. Frågeställningar om människans agerande i upp-

levd kris kan ses som ett retoriskt problem. 

 Syftet är att analysera hur två tidningar skriver om krisen på Wall Street från ett retoriskt 

perspektiv, med hjälp av tre analysmetoder: diskursanalys, narrativanalys samt lingvistisk 

analys.  

 

1.2. Frågeställning 

Vilken berättelse får läsarna av Affärsvärlden respektive XINHUA ta del av? 

  

2. Material  
Som jag nämnt tidigare vill jag studera finanstidningar. Det är också av betydelse hur im-

pulsiva respektive eftertänksamma journalisterna är. Jag väljer därför att studera webbartik-

lar, för de skrivs med avsikt att hålla läsarna uppdaterade på det snabba händelseförloppet. 

De skrivs med brådska. Chansen är därmed större, anser jag, att journalisten tar till impulsi-

va lösningar på språknivå. Ett impulsivt uttryck kan ge oförställd information om känslor 

och upplevelser, om ocensurerade tankar och sambandsmönster. Detta kan ge studien en 

fördel. Avsaknaden av journalisternas aktiva anpassning till genre, längre analys av hur 

mottagaren kan uppfatta uttrycket, egalisering till tidigare texter, kan ge ett otvättat mater i-

al. Materialet jag väljer är sju artiklar från Affärsvärlden, en svensk finanstidning i europe-

isk kontext. Tidningen utkommer en gång i veckan, men publicerar också artiklar kontinuer-

ligt via sina nyhetsbrev på webben. Affärsvärlden har en svensk och därefter europeisk ut-

blick. Denna utblick i kombination med avståndet till både USA och Kina gör materialet 
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lämpligt att studera. De artiklar som valts är: Krisen på Wall Street (2008-09-15), Högt spel 

med svårspådda konsekvenser (2008-09-14), Här lämnar de krisbanken (2008-09-15), Asien 

faller tungt (2008-09-15), Bäddat för börsfrossa (2008-09-15), Amerikanerna tömmer ban-

ken (2008-09-17), Rädslan för total kollaps är stor (2008-09-17). Det andra materialet jag 

väljer är fem artiklar från XINHUA FINANCE, en kinesisk finanstidning i asiatisk kontext 

som vanligen utkommer varje dag men som också publicerar artiklar kontinuerligt via web-

ben. I valet av en asiatisk finanstidning blir denna intressantast, dels för att XINHUA visar 

sig, när jag söker på webben och talar med en fondförvaltare, ha högt ethos (precis som Af-

färsvärlden), dels är deras texter mest innehållsrika. De artiklar som jag har valt ur denna 

tidning är: Lehman bailout was never an option (2008-09-15), Press digest – Hong Kong 

(2008-09-16), China shares outlook – Mixed after central bank rate cut, Lehman collapse 

(2008-09-16), Asia cen banks try to calm markets with cash (2008-09-16), Emerging dept – 

Asian bonds rebound as AIG rescue provides relief (2008-09-17). 

 Avgränsning med att ej ta med källornas bilder i analysen beror på att bilderna med sina 

budskap kräver en egen studie där även semiotik beaktas. Då bilderna delvis berättar en 

kompletterande berättelse till texterna är det relevant att nämna att de ej är inkluderade i den 

här studien.  

  
3. Bakgrund 
Beskrivningen av den specifika händelsen när banken Lehman Brothers Holding gick i kon-

kurs 17 september 2008 och den därefter följande krisen på Wall Street är relativt outfors-

kad. Detta motiverar mig att göra en komparativ studie av två finanstidningars sätt att skriva 

om situationen under de mest dramatiska dagarna; en svensk tidning och en kinesisk tid-

ning. Den forskning som riktats mot händelsen Lehman Brothers Holdings konkurs handlar 

om uppsatsarbeten i ekonomi1 och vetenskapliga artikel av R. Swedberg2 om det ekonomis-

ka systemet.2 För att vara mer precis kan det uttryckas som att studierna och de som studerar 

                                                 
1 Uppsatserna handlar exempelvis om nyckeltal; om effekterna av husprisernas ras i USA; om hur 
konsumenten förhåller sig till ekonomiska placeringsprodukter före och efter krisen; om nationaleko-
nomi.Krisens påverkan på värdering, Olsson och Vollenweider, Högskolan i Kristianstad; Analysis of 
the Financial Crisis through Leadership Perspective, Dias och Kuodyte, ELNU; Riksbankens och 
ECB:s agerande under finanskrisen 2008/2009, M.Cramer, Linköpings universitet; Changes in the 
creditability of the Black-Scholes option pricing model due to financial turbulences, Angeli och Bonz, 
Umeå universitet; A Product Analysis of the Lehman Brothers ”1O Uncommon Values” Portifolio per-
formance evaluation using a multiple risk factor approach, Sahin och Shaw SU.   
2 Detta syns i en artikel The Structure of Confidence and the Collapse of Lehman Brothers: Market on 
Trial: The economic Sociology of the U.S. Financial Crisis, R. Swedberg, Stockholms universitet. 
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är inom den globalekonomiska diskursen eller dess intressesvär (se 5.1). Bakgrund i bety-

delsen förklaringar till konkursens orsaker3 och till dess följder ges inte här, för det skulle 

vara att leda läsaren vilse. Den retoriska situationen, konkursen inkluderad, kan beskrivas 

som kris med eskalerade aktiviteter på finansmarknaden (dumpningar av värdepapper, miss-

troendeförklaringar, sparanstormningar m.m.), med människor som föll från rika till utblot-

tade på några timmar (familjekatastrofer, emotionell kris, vanmakt, hjälpbehov), med före-

tag över hela världen som drogs med i fallet (som därmed uppenbarade hur marknadens 

aktörer snärjt in sig i varandra), med regeringars ingripande med stora stödåtgärder.  

 Nationalekonomen Stefan van Vylder och hans bok Världens springnota (2010) an-

vänds i analysen som referens till ekonomiska fakta och data.  

 Retorisk forskning av andra finanskriser har gjorts. Narratologen och strukturalisten 

Tzvetan Todorov4 har skrivit en bok om 2000-talet där han inkluderar finanskrisen i en stör-

re genomlysning av omvärlden. Trots att hans teorier inte passar min frågeställning, för de 

leder för långt ut i moralfilosofisk riktning, bör hans arbete nämnas som en bakgrund till 

den här uppsatsen. Skälet till detta är att han problematiserar i ett doxologiskt fält och talar 

om människor som narrativa varelser och lägger sig precis på den retoriska nivå som efter-

strävas även i den här analysen. 

 

4. Teori  
Retorik pekar mot verkligheten. Därför är den retoriska situationen av betydelse. Jag vill se 

situationen i ett sammanhang, vilket motiverar en diskursanalys. Jag vill se retorn och re-

torns perspektiv, vilket motiverar en narrativanalys. Parallellt är studier av de mönster vi 

kan skönja i språk viktiga. En medling mellan strukturalismen och hermeneutiken föreslår 

Orla Vigsö, docent i retorik, som en möjlighet. Den väg han föreslår är: beskriva – systema-

tisera – tolka (utifrån egna erfarenheter) – det ger en tolkning som vilar på en bakgrund av 

observationen (Orla Vigsö, föredrag på Södertörns högskola 15/2 2011).  

 

 
                                                                                                                                                         
3 Läsning om konkursens orsaker och dess konsekvenser finns att finna hos följande källor: konjunk-
turinstitutet http://www.konj.se, Krugman Paul, 2009, The return of depression economics and crisis 
of 2008, Rognerud, Knut Kainz, 2009, Det stora bankrånet, van Vylder, Stefan, 2010, Världens 
springnota m.fl). 
4 Se: Todorov, Tzvetan, (2000), Hope and Memory, lessons from the twentieth century, Princeton 
University Press. Hans resultat kan sammanfattas som en stark samhällskritik. Han beskriver offers 
och välgörares moraliska konnotation (2000:142) och menar att frågan om ansvar och vem som är 
aktör är betydligt mer komplicerad än i de berättelsespår vi tidigare har resonerat från.  
  

http://www.konj.se/
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4.1 Diskurs och doxa 

 På något sätt behöver sammanhanget belysas där händelsen Lehman Brothers konkurs dy-

ker upp. Diskursbegreppet med åtföljande analys kan göra detta på ett språkligt tydligt sätt. 

Diskursanalys lutar lätt över åt kritisk diskursanalys eller kritisk samhällsanalys. Det är en 

teori inriktad mot förändringar i synsätt, och avser den bredare definitionen av diskurs, som 

enligt Foucault är ”hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden” (1993:57). 

Diskursbegreppet innefattar då även det Bergström kallar social praktik (2005:309). Fouca-

ult vill avslöja maktförhållanden. Han går så långt att han ger ”diskursen” en vilja. Struktu-

ren skulle enligt honom kunna bilda egna handlingsmönster.  

 Diskursiv kunskap kan ses som en del av vår doxa, enligt Mats Rosengren (2008:79). 

Han uppfattar språk och tänkande som en oupplöslig enhet, en doxa. Han säger att språket 

”bär på ett kollektivt omedvetet” (2008:95). Det är en paradox, som för mig är tilltalande, 

att lyfta in den antitetiska relationen mellan individ och kollektiv53 i försöken att fånga 

diskursbegreppet och doxa. Paradoxen kan vara en tillgång: diskursen är individ och kollek-

tiv, struktur och enskilda val, medvetet och omedvetet, alltså både och i stället för antingen 

eller. Ett smidigt sätt att hantera friktionen är att använda det Rosengren kallar för doxiska 

villkor (2008:101). Vi kan inkludera våra egna tillkortakommanden och föreställningar i 

analysen. Retorns språkhandling kan ge kunskap om var retorn tycker sig befinna sig i för-

hållande till doxan, till krissituationen och till läsaren. 

 

4.2 Narrativ  

Det valda materialet för min studie sträcker sig över fyra dagar. En av utgångspunkterna är 

att artiklarna formar berättelser över tid. Gemensamt för narrativa studier är att de vilar på 

ett antagande att vi är narrativa varelser och inte rationella aktörer, hävdar Alexa Robertson 

(Bergström & Boréus 2005:220) i ett försök att ringa in varför narrativ används. Det kan 

vara genom berättelser vi människor strukturerar våra erfarenheter. Det särskilda och speci-

fika blir så att säga en motsats till det som är statiskt, tekniskt och förutsägbart.  

 Alexa Robertson sammanfogar två teorier. En teoridel är från William Labov som en-

ligt Robertson definierar narrativ utifrån språksociologiska undersökningar av unga mäns 

                                                 
  
5 Det kollektivt undermedvetna är ett vanligt begrepp inom Jungiansk psykoanalys. I det kollektivt un-
dermedvetna finns urtyper, arketyper, intuition och gemensamma sagor, enligt Jung (C G Jung 
&Antony Storr, 1999: The essential Jung, Princeton university Press). Det är som ett gemensamt sin-
ne som förnimmer och det går att associera till Platons idévärld. 
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kommunikativa kompetens i Harlem på 60-talet. Alexa Robertson anser att Labov bygger 

vidare på Vladimir Propp och att de båda har en strukturalistisk inställning till narrativa 

material. Gemensamma beståndsdelar i ett narrativ delar Labov upp i: 

 abstract (sammanfattning av narrativet) 

 orientering (tiden, platsen, situationen, deltagarna) 

 komplicerande handling 

 utvärdering (berättarens förhållningssätt och kommentarer om betydelsen av hand-

lingen) 

 upplösning (vad som slutligen hände) 

 coda (återför perspektivet till nutid).    

 Robertsons andra teoretiska analysdel är från Seymour Chatman. Robertson gör följande 

jämförelse mellan de båda: ”I likhet med Chatman definieras en narrativ här som en text 

som består av en histoire (eller ett ”vad” – händelserna och orienteringen som Labov hänvi-

sade till) och en discours (ett ”hur”, med fokus på det sätt som historien förmedlas, och inte 

bara dess struktur).”
 (2005:230). Med denna komplettering ser Robertson retorn, samhället, 

tiden och avsikten med berättandet och möjligen även en målgrupp. 

 Alexa Robertson vill med sin teori ha kvar analys av berättelsens innehåll men samti-

digt vidga analysen till att omfatta diskurs, som ger ledning till betydelse och mening med 

narrativet. Hon menar att de ömsesidigt påverkar varandra. Hennes teori kan samfattas med 

berättelsestrukturanalys i kombination med analys av den retoriska situationen.  

 Bristen i denna teori för mitt ändamål är: För det första att aktören/aktörerna i berättel-

sen inte syns tydligt, vilket gör det svårt att ana avsikten med handlingen hos aktörerna i 

berättelsen.  För det andra betraktar Robertson berättelsen som en; det vill säga händelsen 

blir synonym med berättelsen, vilket är ett alltför grunt sätt att se på situationen Lehman 

Brothers konkurs. Situationen är så komplicerad att den kräver ett försök med analys från 

olika perspektiv. Med min forskningsfråga söker jag beskriva flera berättelser, och då passar 

den teori som Kenneth Burke (1945) kallar dramatism bättre. Robertson skriver att narrati-

ver existerar på olika nivåer, eller i olika dimensioner (2005:259), vilket är ett argument för 

att fler bör studeras. Burke argumenterar på samma sätt när han hävdar att det inom en hän-

delse finns många berättelser och att vi kan få syn på en berättelse genom att se vilket per-

spektiv som inte tas upp, vad som utesluts (1950:89). Därtill beskriver Burkes dramatism 

såväl aktör som scen på ett tydligare sätt.   
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 I dramatismen skiljer Burke mellan ren rörelse, som är något som sker och utgör en 

handling, där det finns en avsikt bakom. Vidare ser Burke språk som en symbolisk handling 

(vilket stämmer väl med den samtida lingvistikforskaren I A Richards (1936) retoriska teori 

om hur metaforer skapar mening). Burkes retoriska teori om symbolisk handling bygger upp 

vad som kommit att kallas pentaden, som används i analysen i det här arbetet. Genom att 

betrakta och analysera mänsklig handling som drama tänker Burke att mänskliga relationer 

och mänskliga motiv skulle synliggöras (Burke 1969:41).  

Pentadens fem element är följande: 

 handling 

 aktör 

 scen 

 medel 

 avsikt 

Burke beskriver en ”handlingsrörelse” och menar därmed språk som persuasion, via ident i-

fikation (att likna vid identifiering), till en upplevelse av enhet, och en upplevelse av en 

gemensam grund för handling. Burke föreslår således att vi studerar handling för att se 

mänsklig motivation (1968:445). Retorns berättelse studeras i jämförelse med en annan re-

tors berättelse. Flera pentader (kritisk analys med fem delar) kan studsa mot varandra, det 

vill säga flera perspektiv bygger en helhet.  

 

4.3 Lingvistisk   

Inom såväl kritisk lingvistik som diskursorienterad lingvistik studerar man relationen mel-

lan maktstrukturer och språkliga företeelser. Allt ifrån antropologer så som Michael Halli-

day (1978) med sociolingvistik till mer diskursfokuserade lingvister så som Roger Fowler 

(1991) intresserar sig för språkliga detaljer och helheter.   

 Kritisk lingvistik är ”en inriktning inom lingvistiken vars uttalade syfte är att bedriva 

samhällskritik och avslöja maktrelationer med hjälp av textanalys” säger Bergström och 

refererar till Olle Josephson (2005:264). Josephson visar hur olika perspektivval i nyhets-

journalistik framgår av det lexikala valet. Josephson (Josephson, Olle, 1999: Natoperspekti-

vet präglar nyhetsspråket, SvD). Han jämför ordval i nyhetsjournalistiken från Balkankriget 

och visar hur vissa ordval ger mer trovärdighet. Josephson visar också hur användandet av 

en ledares namn markerar avståndstagande. Ett exempel på denna mekanism kan tas från 
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andra världskriget: ”Hitler förlorade mot de allierade” föredras framför ”Tyskland förlorade 

mot Churchill”. Med första exemplet visar vi närhet till de allierade. 

 Roger Fowler (1991) säger att vi kan finna retorns röst, och därmed dennes avsikt, ge-

nom att studera samma händelse beskriven av flera olika berättare. Därefter föreslår han att 

vi går tillbaka till en berättare och studerar språkliga uttryck så som förekomsten av tautolo-

giska förslag, ”things that are supposedly self-evidently true”, och inkluderande pronomen 

så som vi och vår, t.ex. ”the editorial claims solidarity by invoking consensus” (1991: 211, 

212). Fowler talar om källan, adressen och referenten och föreslår att man studerar vokabu-

lärer, modaliteten, påståenden samt argumenten. Han frågar vilken relation den förmedlande 

rösten konstruerar till de övriga i diskursen. Den förmedlande rösten förstår jag som retorn.  

 Lennart Hellspong och Per Ledin (1997) bygger vidare på Hallidays teorier och anpas-

sar sina teorier till svenska språket och svenska förhållanden. De anser att den lexikala 

aspekten av texten är viktig för att förstå innehåll, funktion och stil (1997: 67). Exempel på 

abstrakt byråkratisk språkkod är verbalsubstantiv med påhängda prepositioner så som 

”bland befordringsgrunder vid”. Vem som gör vad blir otydligt. Avsaknaden av adjektiv 

visar att avsändaren inte vill framstå som subjektiv. Om verben är statiska eller dynamiska, 

skrivna i passivform och om det förekommer personliga pronomen menar Hellspong och 

Ledin påverkar funktionen av texten. Även bindningar och ordval är av vikt för att förstå 

text. 

 George Lakoff och Mark Johnson menar att vi kan se det stora i det lilla genom att stu-

dera användandet av metaforer och metaforernas ursprung (1980:5). Philip Eubanks går 

vidare på deras spår men lägger metaforerna bredvid varandra, i relation till varandra och 

den kontext de dyker upp i (2011:6). Eubanks framför retorisk teori när han pekar mot 

språkets betydelse i A war of words in the discourse of trade; the rhetorical constitution of 

metaphor (1954). Det är språkets påverkan, det han själv kallar retorik, som är det viktiga. 

Han kallar det verklighetens allvar.   

  Metaforen kan avslöja hur textmakaren tänker. Vi förstår, eller kan närma oss en för-

ståelse, genom att studera textmakarens språkval. ”Tanken är metaforisk och utvecklas ge-

nom jämförelse, och därifrån kommer språkets metaforer”, menar I. A Richards (1965:93).  

Lakoff och Johnson anser dessutom att våra kognitiva och perceptuella system bygger på 

fysiska upplevelser (1980:5). Detta går att uppfattas som en händelsekedja: Metafor sam-

mantaget med upplevelse skissar en transaktion där ett medvetet valt språkbruk formas i en 

metafor och tas emot av mottagaren som reagerar genom sin kropp och väljer att agera. 
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Handling sker utifrån den upplevelse aktören har, och upplevelsen har han mottagit (eller 

sänt) från metaforen.  

 Metaforen kan på så sätt utgöra en grund för våra handlingar. Konkret skulle detta kun-

na vara banken Lehman Brothers konkurs den 18 september 2008. Det blir skillnad i hand-

ling om konkursen beskrivs som en härdsmälta, ett systemfel eller en vind. Eubanks 

(2011:98) talar om ”set of mind” och relaterar till metaforgrupper, som går att liknas vid 

retorikens topiker. I Eubanks teori ger de samlade metaforerna användaren en världsbild.  

 Kommunikationsteoretikern John Fiske anser att metaforerna är underordnade metony-

mierna. han anser att styrkan i metonymer är att de är ”effektiva förmedlare av verkligheten 

därför att de arbetar som index (indikerande)” och ”stimulerar oss att konstruera den helhet 

varav den är en del” (Fiske 2009:131-132). Philip Eubanks resonerar på liknande sätt. Utan 

att förminska metaforens funktionalitet vill han höja metonymens betydelse i den retoriska 

handlingen. Han skiljer på adjektivmetonymer, substantivmetonymer och verbmetonymer. 

Han vill därmed få oss att föreställa oss en ”metonymdimension” i samverkan med den ”in-

formationsprocessande metaforen” (2011:98). Eubanks får ihop språkliga yttringar till en 

metalingvistisk helhet. En helhet i retorikens tjänst skulle man kunna säga. 

 

5. Metod 
Syftet, som är att analysera hur två tidningar skriver om krisen på Wall Street från ett retoriskt 

perspektiv med hjälp av tre analysmetoder: diskursanalys, narrativanalys samt lingvistisk ana-

lys, behöver en medling (se 4) för att kunna uppfyllas. Som jag tidigare påpekat rör denna 

studie tidningstext, dvs. skriven text. Det motiverar en språklig analys. Det som sticker ut i 

materialet är metaforer, samt hur ansvar konstrueras. Perspektiv och retorns försök att 

åskådliggöra läget är också kännbart i materialet. Händelsens karaktär av upptrappat hän-

delseförlopp motiverar en narrativ analys. Lingvistisk analys och narrativ analys ger sam-

mantaget en bas med observationer som ger avstamp för att resonera om möjliga tolkningar. 

En diskursiv kontextuell analys motiveras för att placera händelsen i ett sammanhang. 

 Den komparativa studien av hur två retorer beskriver konkursen av banken Lehman 

Brothers Holding i september 2008 söker svara på det primära syftet om vilka handlingsupp-

maningar som ges, vilket budskap som ges, vems berättelse som berättas, vilka samband och 

aktörer som avslöjas. Analysernas konkreta resultat fungerar som fästpunkter för sekundära 

sambandsanalyser. Frågan drivs av en hypotes som jag delar med flera på det retoriska fältet. 

Hypotesen är att människans berättelser skapar meningar och förklaringar, vilket den teoretis-



Krisen på Wall Street       Södertörns högskola 2011 
C-uppsats i Retorik, Monica H Sperens    Handledare: Gunilla Persson  

11 
 

ka diskussionen i avsnittet 4.1 visade att det finns stöd för att anta. Metoderna kan möta pro-

blem med validering. Precis som Mats Rosengren resonerar i sin bok: Doxologi – en essä om 

kunskap (2008), så tror jag att det går att göra pålitliga analyser. Han skriver att retoriken har: 

”möjligheter att redogöra för relationerna mellan doxa, den enskildes intentioner och emotio-

ner samt kollektiva passioner och åsikter” (2008:97). Metodvalet blir följdriktigt en balans-

gång. Analyserna får inte borra för djupt och inte för ytligt. Analyserna behöver slå brett så att 

de går omlott. På så sätt har de möjlighet att stödja varandras giltighet. Därför har jag till sy-

nes många analyser i min studie, men samtliga har relevans. Då jag inte ämnar studera själva 

händelsen utan berättelser om händelsen väljer jag modeller som lägger analysen på behörigt 

avstånd, så att analysen speglar dramatiken i situationen utan att uppslukas i den.  

 

5.1 Diskursanalys 

Metoden syftar till att medvetandegöra sammanhanget som texterna dyker upp i och är en del 

av. Sammanhangets typiska samspelande mönster kallar jag diskurs.  

 Diskursiv analys upplyser verksamheten (Hellspong & Ledin 1997:51). Här används den 

vidare definitionen enligt Foucault (Bergström 2005:305). Diskursbegreppet innefattar alltså 

även social praktik. Analys av situationskontexten, vad vi vet om situationen som texten hör 

hemma i, och analys av kulturkontexten, vad vi vet om kulturen där texten befinner sig, ger 

gränssnitt ut mot det som texten inte är betydelsebärare av; det otypiska. 

 Kulturkontexten visar något om varför textens mönster ser ut som det gör. Den fokuserar 

på människors sätt att leva och verka på en viss plats under en viss tid. Kulturkontexten delar 

Hellspong och Ledin in i tre delar: den materiella kulturen, den sociala organisationen och den 

andliga kulturen (Hellspong & Ledin 1997:59). 

   

5.2 Narrativanalys – Burkes pentad 

Narrativet krisen på Wall Street innehåller många berättelser ur flera perspektiv. När jag söker 

svar på studiens frågeställning utgår jag först från de aktörer som framträder i retorernas tex-

ter. Därefter frågar jag efter scen, tid, medel så att den retoriska situationen framträder. Därpå 

kommer identifiering av aktörens eventuella avsikt. Slutligen kan jag synliggöra retorns motiv 

bakom berättelsen. Burke skiljer på aktörens avsikt och retorns motiv. Retorn är berättaren, 

som kan påverka läsaren genom sin berättelse, där aktörens handling och avsikt kan sägas 

representera retorns motiv. Retorns motiv är förklaringar eller bakgrunder till hans eller hen-

nes handlande. Kjeldsen uttrycker det som att ”man kan använda Burkes pentad för att avslöja 

hur en retor försöker forma åhörarnas uppfattning om verkligheten” (2009:253, 251).  
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 Någon (aktören) gör något med avsikt (handling) och detta utspelas på en plats (scen). 

Handlingen utförs med hjälp av något (medel). Aktören har en intention, ett syfte, med sin 

handling (avsikt). De stödjande frågorna i modellen är: 

Vad gjordes?  

Vem gjorde det?  

När och var gjordes det?  

Hur gjordes det och med hjälp av vad?  

Varför utfördes handlingen? 

Genom att göra flera pentader och låta dem möta varandra kan berättelserna bli synliga och 

den större berättelsen från retorn bli tydlig. I den här uppsatsen ställs de svenska artiklarna 

mot de kinesiska. Den grundläggande metoden för analysen är således komparativ.  

 

5.3 Lingvistisk analys 

Texten är en representation för något. Den lingvistiska analysen synliggör retorns avsikt på ett 

annat sätt än den narrativa analysen, vilket har relevans för uppsatsen på grund av frågeställ-

ningen och syftets många skikt. Den analys jag använder har konstruktivistisk grund och stäl-

ler frågor om vad som händer i texten och hur texten skapar sina betydelser. När jag studerar 

den faktiska texten analyserar jag först och därefter ger jag analyserna olika tyngd i förhållan-

de till frågeställningen i min studie.    

 

5.3.1. Metaforanalys  

Metaforanalys knyter an till den kognitiva lingvistiken, vilken undersöker hur de språkliga 

uttrycken relaterar till vårt tänkande. Påvisandet av vilka metaforer som används i texterna 

kan visa tankarna och upplevelserna bakom uttrycket, menar Eubanks (2011:8). På så sätt kan 

vi lära känna textproducenten mer, även i det implicita. De metaforer textproducenten väljer 

skapar läsaren inre bilder av. Dessa bilder associerar läsaren till känslomässigt, och kan däref-

ter göra handlingsplaner utifrån sin erfarenhet och föreställningsförmåga. Robertson kallar 

denna kedja för mininarrativa processer (2005:253). Metaforanalysen kan visa retorns avsikt 

med sitt val och öppna upp för resonemang kring om detta val är medvetet eller ej. Ur retorisk 

synvinkel är det relevant att studera metaforernas grupptillhörighet, på det sätt Eubanks före-

slår (2011:8). Han menar att upplevelsen av metaforen är konstruerad i kulturkontexten samt 

att stilfiguren hålls kvar av vanor och värderingar i tid och rum (2011:8). Då både retorn, dess 

målgrupp och narrativ ingår i kulturkontexten kan metaforerna peka åt olika håll och säga 
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något om det gemensamma fältet. Det är dessutom relevant att studera vad metaforerna asso-

cieras med. Jag utgår ifrån att retorn kan och vill påverka sin läsare.  

 

Metonymi, synekdoke, hyperbol, litotes, ironi 

Det finns ytterligare stilfigurer som har relevans för uppsatsen. Frekvensen av metonymi, sy-

nekdoke, litotes samt ironi kan visa något om relationen mellan avsändare och mottagare; ett 

gemensamt språkbruk eller en initierad gemenskap med exkluderande av de utanförstående 

till följd. Eubanks kallar detta den sociala aspekten av lingvistisk interaktion (2011:94). 

 Metonymi betyder ”byte av namn” på grekiska och används för att skriva fram något 

konkret ur ett mer abstrakt innehåll så att vi lättare associerar till vår verklighet. Helheten be-

skriver delen (t.ex. Sverige slog Finland). Synekdoke kan beskrivas som tvärt om mot meto-

nymi. Det vill säga att en liten del får representera helheten (t.ex. Foppa slog Finland). Eller 

synekdoke kan sägas vara underordnad metonymi (Hellspong & Ledin 1997:192). Oavsett 

placering är även det en beteckning för en association. Hyperbol är överdrift (t.ex. världens 

undergång om stormen Gudrun 2005) och litotes är underdrift (t.ex: en liten skakning i Japan 

om jordbävningen 2011). Ironi är att säga tvärt om mot vad man menar (t.ex. efter 17 septem-

ber 2008 kan man lita på bankerna). Kurt Johannesson beskriver ironi som att man ”föreställer 

sig att man tar motståndarens parti, men på ett sådant sätt att det tydligt framgår att man 

egentligen tycker tvärt om” (1993:197).  

  

5.3.2. Lexikala aspekter och transitivitet  

Den narrativa analysen kan behöva uppbackning också på andra sätt Den lexikala aspekten av 

artiklarna har undersökts, på ordnivå. Anmärkningsvärda ordval och uttryck med särskild in-

nebörd har lyfts in i analysen. Detta för att komplettera narrativet med någon lexikal förståelse 

för texternas innehåll, funktion och stil (Hellspong & Ledin 1997:67,72). Det är också för att 

fokusera det Roger Fowler kallar transitivitet, vars ursprung är från Michael Halliday. Ver-

bens syftning, vilken process verbordet pekar på, samt vilken påverkan detta ord får, visar, 

enligt Fowler, på textproducentens val (1999:71). Det lexikala valet, eventuella passiveringar 

och agenters synlighet kan säga något om textens intryck på läsaren. Vi kan se avsiktlig eller 

oavsiktlig påverkan träda fram ur den semantiska, betydelsemässiga aspekten av ordval.  

 Textproducentens rubriker kan ge information om hur producenten vill att läsaren ska 

läsa texten. Hellspong & Ledin kallar detta explicita uttryck för en makroproposition 

(1997:121).  
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 Den lexikala analysen använder jag även som en kontrollfunktion. Jag litar på att den 

skulle synliggöra eventuella motsättningar mellan mina tolkningar av narrativen och texten. 

Den lexikala analysen ger de retoriska tolkningarna rötter som går att härleda, vilket är en 

styrka med tanke på valideringsproblematik och liknande.   

 

5.3.3 Ideationell analys 

Den ideationella analysen försöker besvara frågan vad texten handlar om och hur texten be-

traktar det som den yttrar sig om. Hellspong & Ledin gör texten i sig till agent när de förklarar 

den ideationella strukturen (1997:115). Utifrån min frågeställning tycker jag inte att det är 

relevant att bredda analysen med alla delar av ideationella textstrukturer. En titt på perspektiv 

och agenter behövs dock för att sätta delarna i samband med varandra och hålla samman hel-

heten, som har möjlighet därmed att bilda en fond till den narrativa analysen (Hellspong, Le-

din 1997:46). Undersökningen av identifikation görs även i den ideationella analysen.  

 

5.3.4. Intertextuell analys 

Artikeltexterna står i relation till andra texter. De kan sägas vara i dialog med varandra – och 

förbindelserna kan vara både öppna och dolda. Citat, hänvisningar och historiska textmönster 

är exempel på textuell samverkan, menar Hellspong & Ledin (1997:56–57).  

 Horisontell intertextualitet är när en text är i förbindelse med andra texter, från andra 

verksamheter eller andra genrer. Jag har strävat efter att identifiera vilka texter, utanför de 

studerade texterna, som artikelskribenterna syftar till. Dessa texter blir källor som blir till rös-

ter. Ibland är dessa röster i direkt anföring. De hänvisade texterna är i huvudsak artiklar från 

andra tidningar. Horisontell intertextualitet berättar om länkar ut från de studerade artiklarna. 

 Vertikal intertextualitet är när texten vilar i en tradition och relaterar till äldre texter i 

samma genre. Vertikal intertextualitet säger något om förväntningar hos läsaren och om skri-

bentens stilmönster.  

 Genre är det begrepp som används för att visa på textgrupper med liknande textmönster 

och innehåll. Genrekännedom möjliggör en större förståelse för texten och det sammanhang 

där texten dyker upp. Tolkningsnycklar blir mer synliga. Genre, och subgenre kan bli tydliga-

re genom att säga vad texten inte är. Gränser blir synliga. Hellspong & Ledin uttrycker det 

som att ”texten lever liksom nedsänkt i en särpräglad livsform som stänger till den för utom-

stående” (1997:28).
   

 



Krisen på Wall Street       Södertörns högskola 2011 
C-uppsats i Retorik, Monica H Sperens    Handledare: Gunilla Persson  

15 
 

6. Resultat av analys 
I detta kapitel redovisar jag de tre analysresultaten, en analys i taget. Efter varje analys sum-

meras resultatet för varje källa, Affärsvärlden för sig och XINHUA för sig.  Därpå kommente-

rar av dessa summeringar utifrån min frågeställning.  

 

6.1. Diskursanalys  

Retorerna tillhör en journalistisk diskurs. Den väljer jag att inordna i ett större ekonomidis-

kursivt fält pga. mitt övergripande syfte. Diskursen är samspelet på den globala finansiella 

marknaden. Valutahandel och aktiehandel ses som verksamheten. De som utövar handel, ak-

törerna, är enskilda aktieägare men främst företag, både privata och statliga, och nationer. 

Dessa är intressenterna som håller verksamheten igång och försvarar diskursen.  Om det är 

spelarna på fältet som har makt eller om diskursen ”får” eller ”ges” en egen makt är en relevant 

fråga för att kunna dra slutsatser ur resultatet. Foucault menar att diskursens mönster har makt 

att forma sina aktörer till inflytande i världen och i människors liv (1993:8); diskursen skapar 

då språket artikelförfattarna använder. Hårddraget blir skribenterna marionetter åt något stör-

re, kanske en vana.  

 Sammanhanget runt situationen med Lehman Brothers konkurs är sammansatt av stor 

komplexitet som sträcker sig långt tillbaka. Från början skapades banker för att kunna låna ut 

pengar. Detta för att företagare behövde startkapital och krediter. Bankerna blev också en 

handelsprodukt genom att det gick att investera i dem. Lehman Brothers Holdings var en ame-

rikansk privat bank. Regeringar (både demokratier och diktaturer) skaffade sig en viss kon-

troll över finansiella flöden genom sina statliga organ (de Vylder 2010:65).  I Amerika är det 

Federal Reserve som är det statliga organet. I Sverige är det Riksbanken, politiskt fristående, 

och finansdepartementet som är de styrande statliga organen. Vad det statliga organet i Kina 

heter får vi inte veta. Däremot nämns den statliga banken PBoC ihop med kontrollerande ak-

tiviteter. De statliga organen blir redskap åt diskursen när de reglerar marknaden och samver-

kar globalt. På den globala marknaden i den globalekonomiska diskursen tycks allt hänga 

samman i ett oöverskådligt beroende som är i ständig rörelse. Eubanks menar motsatsen till 

Foucault och lyfter i stället fram det medvetna fria valet (2011:195). Diskursen blir i Eubanks 

användning en ram. Artikelförfattarna väljer sina uttryck inom ramen för den ekonomiska 

diskursen, menar han. De språkliga skillnaderna förklaras då inte av diskurs utan av olika av-

sikter och motiv. Detta synsätt sammanfaller med narrativanalysen (se 5:1). Språket svarar på 

vem som har makt. I den här diskursen är det de kapitalstarkaste.  
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Affärsvärlden förhåller sig traditionellt till diskursen i stor utsträckning, med att namnge ban-

ker och företag, ha tydliga agenter, många sifferfakta etc. Det är dock tydligt att retorn lånar 

in ord från andra diskurser, främst uttryck som associerar till känslor och ord som målar fram 

situationer (t.ex.:  i text 1 stycke 15, 19,20 och text 7 stycke 4).  

 

XINHUA följer det förväntade inom diskursen. Diskurstrogna påståenden blandas med 

namngivna agenter. Ibland kliver de ur och gör ett påstående av mer emotionell natur (t.ex. i 

text 1, stycke 10). De framhåller starka aktörer och placerar dem ofta i fundamentet (t.ex. i 

text 3, stycke 2, rad 6).  

 

Kommentar: Den kinesiska retorn kan sägas aktivt proklamera för diskursens hållfasthet i 

sina texter. Den svenska retorn kan sägas flytta fokus till människorna inom diskursen, vilket 

jag uppfattar som uttryck för empati inom diskursen. (Fler resonemang kring detta finner läsa-

ren i diskussionsdelen av uppsatsen). 

 

6.1.1 Situationskontexten 

Denna inbegriper verksamhet, deltagare och kommunikationssätt (Hellspong, Ledin 1997:62). 

Situationen som artikeltexterna ingår i och rapporterar om var att Lehman Brothers Holdings 

gick i konkurs. Detta blev i sig metonymiskt då hela finansiella samhällsstrukturen påverka-

des. Det hade varit en pågående lånekarusell där banker tog stora risker. Även låntagare tog 

risker. I Amerika handlades det med ”strimlade lån”. Räntekostnaderna accelererade och där-

med sjönk huspriserna. Federal Reserv gav stöd till banker och företag för att få ekonomisk 

samhällsstabilitet (de Vylder 2010:74).   

 Banker över hela världen hade köpt ”lånecertifikat” i bland annat Lehman Brothers, och 

dessa blev närmast värdelösa när konkursen verkställdes. Många stater gick in med stöd, till 

det egna, men även exempelvis till Island, för att lindra de akuta effekterna. Situationen drab-

bade människor i hela världen (de Vylder 2010:194). 

 Situationskontexten är även läsarens läsning av retorernas texter. Artikeltexterna har 

branschspecifika topiker, som inkluderar vissa läsare och exkluderar andra. Exempel på detta 

är: ”Obligationer”, ”fondens tillgångar”, ”investerare”, ”likvidation”, ”OMXS30”, ”implika-

tioner”, ”facilitet”, ”andelar”, ”dollarexponering”, ”välkapitaliserade”, ”volatilt”, ”backade”, 

”steg”, ”finanshus”, ”CDS:er” m.fl. och finansiella räknedata  i stor mängd (ex 27 %). Rap-

porteringen om situationen är kontinuerlig, snabb, kort, tillgänglig. 
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Affärsvärlden beskriver en krissituation och ger sig själv och läsarna en plats i den, dock i 

utkanten av dramat. De beskriver situationen som oroande och med konsekvenser för alla. De 

problematiserar läget (t.ex. i text 1, stycke 7) och framställer aktörernas beslut som avväg-

ningar utifrån konsekvensbeskrivningar (t.ex. i text 4, stycke 4, 5, 8). Texterna ger förklaring-

ar till krisen (t.ex. text 1, stycke 13 och text 7, stycke 5).   

 XINHUA tycks skilja på vad som är Lehman Brothers konkurs och vad som är den glo-

bala ekonomiska marknaden. Det gör att de förhåller sig till två situationer. Kontentan av det 

kan tolkas som att ”krisen på Wall Street” inte är en kris för dem. Krisen är i USA och den 

upphör 17 september när hotet LB försvann (t.ex. i text 5 stycke 1). Den andra situationen, 

den globala handeln, fortgår tack vare starka system och stort asiatiskt kapital (t.ex. i text 4, 

stycke 2, rad 2, 15, 17). De starka ekonomiska aktörerna, även de i USA, framställs oberoende 

av LB-krisen (t.ex. i text 1, stycke 2 och text 3, stycke 2, rad 6). Situationen för handeln på 

marknaden påverkas men hotas inte, tycks retorn mena.   

 Kommentar: Den svenska retorn val att beskriva situationen är med närhet till läsaren 

och deltagande i krisens effekt på alla inblandade. De uttrycker situationens oro och komplex-

itet. Min tolkning är att retorn betraktar situationen ”krisen på Wall Street” som ett avslöjande 

av svagheten med den globala handeln och att retorn hoppas på lösningar på situationsnivå. 

Medan den akuta krisen pågår tycks de mana läsaren och sig själva till vaksamhet.  

 Situationskontexten är ur den kinesiska retorns perspektiv mer av tillfällig kris. Detta 

upplever jag som motsägelsefullt i beaktande av vilka extremt stora summor pengar som de 

statliga bankerna gav till systemet (t.ex. i XINHUA text 4 stycke 2 och i Affärsvärlden text 4 

stycke 3). Retorn tycks mana sina läsare till att lita på systemet, auktoriteterna. Retorn har ett 

avstånd till sina läsare. Läsarna förespeglas att de lugnt kan överlämna agerandet till andra, 

som framställs som hjälpare, till ett något som läsaren får frukten av.     

  

6.1.2 Kulturkontexten 

Denna inbegriper den materiella kulturen, den sociala organisationen, den andliga kulturen 

(Hellspong, Ledin 1997:59).  

 Den materiella kulturen är en synbar finansiell handel som pågår. Det finns börser över 

hela världen som handlar med kapital. Aktörerna visar handeln på samma sätt: börsindex, 

valutakurser, räntor. Datorer används. Tidningsredaktioner, och läsare, har möjlighet att ta del 

av världsomspännande nyheter via Internet och satellit. Tidningen Affärsvärlden och nyhets-

byrån XINHUA är uppkopplade på nyhetsflödet dygnet runt.   
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 Den sociala organisationen är handlingsmönster. Deltagarna i handeln har samma förför-

ståelse för informationen från börserna. Den fria handeln är en förutsättning för det kapitalis-

tiska systemet (de Vylder 2010:57). Runt den finansiella marknaden, i samma kulturkontext 

finns marknader för exempelvis tidningar som rapporterar nyheter och relationer. Affärsvärl-

den och XINHUA lever på och av intresset för kapitalhandel. Flertalet människor står utanför 

förståelsen och kunskapen om ”Wall Street”, och krisen är för dem obegriplig.      

 Den andliga kulturen: Värderingarna i texternas kulturkontext är diffusa. Det enda man 

kan säga med ganska stor säkerhet är att målet i den kontext där artikeltexterna ingår är att 

tjäna så mycket pengar som möjligt. Texterna kan också sägas uttrycka en värdering av att det 

är viktigt med stor informationsmängd, fakta och hög hastighet. Det går att ana en överens-

kommelse om att stabilitet är bra och därmed eftersträvansvärt och att instabilitet aktivt bör 

motarbetas.  

 Affärsvärlden är aktiv i den materiella kulturen och har kunskap om den sociala organi-

sationen som är en förutsättning för att förstå kulturkontexten ( t.ex. text 2 stycke 2-8 och  text 

3 stycke 5). Den svenska kulturkontexten framkommer som en attityd i texterna. Det finns en 

ton av förståelse (t.ex. i text 1, näst sista och sista stycket). Retorn visar olika perspektiv, och 

försök till samförstånd, och problemen om uppstår när sökandet misslyckas (t.ex. i text 7 

stycke 1,4). Det kan tillskrivas kulturkontexten att retorn ger röst åt olika aktörer som uttryck-

er känslor av oro (t.ex. i text 3, stycke 4) och samtidigt rapporterar om långsiktiga stödåtgärder 

(text 4, stycke 5). 

 XINHUA är också aktiv i den materiella kulturen och har kunskap om den sociala orga-

nisationen som är en förutsättning för att förstå kulturkontexten ( t.ex. text 2 stycke 2 och  text 

5 stycke 1). Artiklarna har starkt fokus på likviditet, finansiella stöd, agenter som flyttar kapi-

tal (t.ex. i text 4, stycke 1).  Den kinesiska kulturkontexten framkommer av att de starka le-

darna lyfts fram, de ges även röst i citat (t.ex. i text 1, stycke 12). Få emotionella uttryck före-

kommer direkt, något fler indirekt genom att retorn talar om att någon vill lugna (t.ex. i text 4, 

rubriken). 

 Kommentar: Artiklarna förekommer i tre kulturkontexter. Den första är aktiemarknads-

kulturen, vilken är gemensam för de båda retorerna. Den andra är en asiatisk respektive väst-

europeisk kulturkontext. Den tredje är kinesisk respektive svensk. Det kan vara värt att notera 

att jag som uttolkar texterna tillhör den svenska kulturkontexten och doxan (se 5:1).  
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6.2 Narrativ analys:  

Pentader i materialet. Samtliga texter från varje retor är lagda i en grupp ur vilken jag har 

lyft fram olika perspektiv. Perspektiven är valda med utgångspunkt från de aktörer som fram-

träder i texterna, vilket leder till sju pentader.  

Pentaden 

Pentad 1, Affärsvärlden. 

 Handling: Vad gjordes? Banken Lehman Brothers Holding gick i konkurs. Den sekundä-

ra handlingen var att finansjätten Primary Fund stoppade uttagen. ”Sparare kräver sitt insatta 

kapital, men banken svarar med att stoppa uttagen”, skrev Affärsvärlden. Enligt tidningen var 

det 785 miljoner dollar (ca 5,2 miljarder kronor) som ”förklarades värdelösa” vilket ledde till 

spararanstormningen. Internationell press och TV kommunicerade händelsen dygnet runt, och 

alla kunde ta del av nyhetsflödet. Hastigheten på nyheters spridning över världen användes i 

handlingen.  

 Aktör: Vem gjorde det? Lehman Brothers begärde sig själv i konkurs. Bank of America 

och amerikanska staten blev aktörer genom beslutet att inte rädda Lehman Brothers. 

  Scen: När och var gjordes det? Det skedde mellan söndagen den 14 och onsdagen den 17 

september 2008. Det skedde på Wall Street (som kan betraktas som en metonymi för den glo-

bala finansmarknaden). USA var den primära spelplatsen. 

  Medel: Hur gjordes det och med hjälp av vad? Konkursen föregicks av att Lehman 

Brothers sökte köpare, bidragsgivare eller ordnad likvidation. Amerikanska statens beslöt att 

inte rädda Lehman Brothers därför att de bedömde det som att: ”Världens stoltaste marknads-

ekonomi skulle med nya Lehman-garantier få problem med imagen”. På söndagen kallades 

advokater in för att förbereda arbetet med konkursen. Det vidtog en febril aktivitet bland 

”Wall Streets finrum” för att om möjligt mildra katastrofens effekter för dem, enligt Affärs-

världen. 

 Avsikt: Varför utfördes handlingen? Banken Lehman Brothers var tvungna att gå i kon-

kurs, för de hade bara skulder och inga tillgångar och alla försök att rädda företaget hade 

misslyckats. Företaget gick i konkurs för att det var värdelöst. Företaget kraschade för att de 

under lång tid ägnat sig åt ”högt spel” med Credit default swaps, s.k. ”sura tillgångar”, enligt 

Affärsvärlden. Några fler förklaringar går inte att finna i textmaterialet, men Stefan de Vylder 

anser att ledningen mörkade företagets tillstånd (de Vylder 2010). 

 Motiv: Affärsvärldens, retorns, motiv är att visa läsaren att konkurs var det enda möjliga 

för Lehman Brothers. Argumenten finns i ratio medel och avsikt ovan. De visar läsaren hur 

Amerikanska staten, aktör, resonerar för att komma fram till att inte rädda Lehman Brothers 
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genom beskrivningar som: ”Wall Street skulle stappla fram med både statliga hängslen, liv-

remmar och kryckor” (text 1, stycke 8). På så sätt går retorn med i den Amerikanska statens 

tolkning av situationen och har som motiv att få läsarna att göra det samma. Retorn har också 

som motiv att visa läsarna konsekvensen av konkursen genom att visa de amerikanska spa-

rarnas kamp för att få ut pengar från konkursbanken (text 7, stycke 4). Argumentet för detta 

finns i handling ovan. Affärsvärldens motiv är även att visa läsarna att tidningen är uppdate-

rad i det stora internationella nyhetsflödet, vilket argumenteras för i summan av delarna av 

pentad 1 ovan.    

 

Pentad 2, Affärsvärlden. 

Handling: Vad gjordes? Aktiehandel och försök till aktiehandel. Det var ”oroligt på Stock-

holmsbörsen” med ”stor turbulens på aktiemarknaden”, enligt Affärsvärlden. ”Rädslan för en 

total kollaps är stor”, skrev de. Aktiehandeln präglades av ”väntan och oro”. Först konkursho-

tet och senare den faktiska konkursen av banken Lehman Brothers orsakade att ”sparanstorm-

ningen kom omedelbart”. Det betydde att ”alla sparare ville ha ut sina pengar samtidigt”. Det 

blev ett massivt säljtryck för att de som hade aktier i Lehman Brothers försökte sälja innan 

aktierna blev värdelösa. ”Uppseendeväckande”, skrev Affärsvärlden. 

 Aktör: Vem gjorde det? Aktieägare, stora och små, allt ifrån privatpersoner till invest-

mentbolag och stater. 

 Scen: När och var gjordes det? Detta skedde den 14 till den 17 september 2008. Det gjor-

des på den globala finansiella marknaden. Aktiehandeln gjordes på börser över hela världen. 

(För att vara tydlig skulle man kunna säga att aktörerna försökte genomföra handlingen, men 

lyckades inte alltid, på så sätt blir aktiviteten att försöka sälja inkluderad i handlingen på sce-

nen.) 

 Medel: Hur gjordes det och med hjälp av vad? Via en fondkommissionär; de som har 

tillstånd att handla på börsen, bjöd aktieägarna ut aktier till försäljning på den börs där aktien 

var noterad. Medlet som används är pengar. 

 Avsikt: Varför utfördes handlingen? Aktieägarna försökte rädda några tillgångar. I panik 

försökte de hinna med att sälja innan det var för sent. ”Spararna kräver sitt insatta kapital”, 

som Affärsvärlden uttryckte det. Aktieägarna försökte minska skadorna från ”finanshuset 

Lehman Brothers krasch”.  

 Motiv: Affärsvärldens motiv är att ge en levande beskrivning av situationen, vilket ar-

gumenteras för i ratio avsikt, handling och aktör ovan. Retorn vill skapa medkänsla. Det 

framgår av ordvalens emotionella karaktär och det personliga tilltalet (text 1,stycke 19; text 7, 
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rad 1; text 6 rubriken). Retorn kommenterar, med modaliteter så som nog, hur oro kan kännas 

för aktieägarna. Retorn tror att aktieägarna hoppas på räddning och använder därför metaforer 

som visar känsloperspektiv (text 1, sista stycket). 

 

Pentad 3, Affärsvärlden. 

Handling: Vad gjordes? Med finansiella och politiska styrinstrument kontrollerades läget. 

Genom agerande och icke-agerande styrdes situationen. ”Den amerikanska staten, som före-

trätts av höga representanter för både finansdepartementet och Federal reserve, har samtidigt 

vägrat att utlova några garantier till en köpare” av företaget/banken Lehman Brothers, berät-

tade Affärsvärlden. Staten tillät uttagsstopp i sju dagar, så fonder ”har stoppat sparares möj-

lighet att ta ut pengar”, skrev Affärsvärlden. 

 Aktör: Vem gjorde det? Staten (primärt den amerikanska, sekundärt många fler). 

       Scen: När och var gjordes det?  Det skedde mellan söndagen den 14 och onsdagen den 17 

september 2008. Som Affärsvärlden uttryckte det, ”har nu krisen nått Wall Streets verkliga 

finrum”. Scenen var Amerika; den Amerikanska senaten, presidenten och hans ämbete, Fede-

ral Reserve, Bank of Amerika. Scenen var landet Amerika, medborgare, samhällsstrukturer, 

nationens ekonomi. Scenen var världen.  

 Medel: Hur gjordes det och med hjälp av vad? Pengar, nationella lagar, internationella 

samarbeten t.ex. långivning och möten. 

 Avsikt: Varför utfördes handlingen? Den påtagliga avsikten var att undvika kaos. Man 

ville återfå kontroll. Man ville undvika systemkrasch. Affärsvärlden uttrycker det som att ”be-

slutsfattarna måste försäkra sig om att en konkurs i Lehman Brothers inte sätter igång domi-

noeffekter på marknaden”. Affärsvärlden citerar den amerikanska tidningen Bloomberg News, 

som i sin tur citerar en fondförvaltare i Sydney: ”Jason The säger: – Den globala kreditkrisen 

har trängt igenom på alla marknader. Den reella ekonomin kommer att känna av effekterna av 

det här därför att det tar tid för banksystemet att återhämta sig från något av vad vi ser just 

nu”. (Det är värt att notera att Affärsvärlden inte kommenterar statens beslut angående uttags-

stoppet.) 

 Motiv: Affärsvärldens, retorns, motiv är att fortsätta att vistas i den finansiella sektorn, 

tillsammans med sina läsare. Syftet är att informera om händelserna på Wall Street, med text-

typiskt innehåll, så som siffror och andra fakta, utifrån den ekonomiska diskursen. Det kan 

vara så att Affärsvärlden väljer att berätta om Lehman Brothers konkurs på det här sättet för 

att konkurrera med andra finanstidningar. Det troliga är att målgruppen, de som läser finans-

tidningar, läste samtliga svenska finanstidningar under dessa dagar. Konkurrensen skulle i så 
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fall syfta längre fram i tiden. Det går exempelvis att tolka Affärsvärlden som lojal och pålitlig, 

uthållig och modig och ställa det mot exempelvis tidningen Dagens industri, som hade ett mer 

uppskruvat tonläge. Motivet till att berätta berättelsen med denna attityd kan komma från 

ägarförhållandena. Tidningen Affärsvärlden är en skådeplats för affärsvärlden, så att säga. Där 

ser aktörer varandra och tidningen stryker av tradition marknaden medhårs (mina ord). Pre-

numeranterna av tidningen förväntade sig kontinuerlig information i enlighet med rådande 

tidsanda och diskursen. Affärsvärldens journalister balanserade mellan korrekthet och upp-

rördhet (text 1, stycke 15).  De försökte också gardera sig så att de kunde rapportera i nästa 

fas av utvecklingen, oavsett hur den fasen skulle kunna se ut. Allt för att kunna behålla sina 

läsare och överleva som tidning. 

 

Pentad 4, XINHUA 

Handling: Vad gjordes? Stödåtgärder från Asien. Lehman Brothers Holdings ansökte om 

konkurs och då försåg banker i de asiatiska länderna marknaden med stora summor pengar för 

att hålla igång handeln.  

 Aktör: Vem gjorde det?  Centralbanker från hela Asien.  

 Scen: När och var gjordes det?  Asien, tisdagen den 16 september 2008.  

 Medel: Hur gjordes det och med hjälp av vad? De ”pumpade in kapital”, gav ”injektio-

ner” i form av stora kontantsummor till systemet, enligt XINHUA. (Som jag förstår det gavs 

kapital primärt till respektive lands egen marknad och med vetskap om att det skulle stärka 

hela globala finansmarknaden.)  

 Avsikt: Varför utfördes handlingen? För att förhindra ett stopp i handelsflödet. För att 

lugna marknadens aktörer. 

 Motiv: XINHUA:s, retorns, motiv är att visa läsarna att Asiens banker är aktiva, till och 

med proaktiva, och så förutseende att LB konkursen omöjligt skulle kunna skada den asiatiska 

ekonomin (text 3, stycke 2).  

 

 

Pentad 5, XINHUA  

Handling: Vad gjordes? Det hölls pressmöten för att förklara den uppkomna situationen där 

Lehman Brothers hade ansökt om konkurs.  

 Aktör: Vem gjorde det? U.S. Treasury Secretary Henry Paulson.  

 Scen: När och var gjordes det?  USA, Vita huset 15 september 2008. 
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Medel: Hur gjordes det och med hjälp av vad? Det hölls presskonferenser för TV, radio, tid-

ningar. Media användes som medel för att nå ut med budskapet.   

 Avsikt: Varför utfördes handlingen? Paulson ville nå medborgarna med ett direkt tilltal, 

där han meddelade skattebetalarna att deras pengar inte skulle användas till att rädda ett privat 

företag, den fjärde största investeringsbanken i USA. (Det är svårt att validera giltigheten i de 

citat retorn använder, men jag väljer, med tvekan, att utgå ifrån att de är korrekta.)     

 Motiv: XINHUA:s motiv är skapa förtroende för ledaren/auktoriteter. Detta görs genom 

att lyfta fram Henry Paulsson och citera hans påståenden. XINHUA vill visa att medborgar-

na/skattebetalarna kan lita på auktoriteten Henry Paulson. Därmed kan de lita på staten, menar 

retorn. Den röst XINHUA ger Paulsson är fylld med trygghetsmarkörer och fasthet (text 1, 

stycke 1, 2, 6, 12).  De låter Paulsson deklarera sin seriositet, sitt allvar, sitt engagemang ett 

flertal gånger. Retorns avsikt med detta är att bidra till stabilitet och undvika oro och kaos.   

 

Pentad 6, XINHUA 

Handling Vad gjordes? Det hölls krismöten för att diskutera framtiden för Lehman Brothers 

pga. bankens ansökan om konkurs. 

 Aktör: Vem gjorde det? Washingtons rådgivare och de största finansinstituten. 

 Scen: När och var gjordes det?  New York Federal Reserve Bank, fredag, lördag, söndag.  

 Medel Hur gjordes det och med hjälp av vad? Fysiska möten. 

 Avsikt Varför utfördes handlingen? För att lösa situationen till landets bästa. 

 Motiv: XINHUA:s motiv är att lugna marknaden och läsarna. Retorn får det att låta som 

att de personer och institutioner som har den finansiella makten i USA (Henry Paulsson, Poli-

cymakers och finansinstitut), i samarbete med deras likar i Asien, kommer att stå kvar stadigt 

och finna lösningar på krisen. Paulsson får säga: ”I will engage with regulators and policy-

makers around the world to that end” (text 1, sista stycket) . Därmed vill retorn ha medbor-

garnas acceptans för att staten sköter situationen på bästa sätt. 

 

 

 

 

Pentad 7, XINHUA 

Handling Vad gjordes? När det stod klart att Lehman Brothers ansökt om konkurs (USA:s 

fjärde största bank) reagerade Chinas centralbank med att radikalt sänka sin årsränta samt 

reglera styrräntan. (Notera att det engelska ordet för sänka är ”cut” (se XINHUA artikel 3). 
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 Aktör: Vem gjorde det? The People’s Bank of China (här nämns inga namn och det står 

ingen uppgift om vilka som är bakom metonymen).  

 Scen: När och var gjordes det? China, 16 september 2008.  

 Medel: Hur gjordes det och med hjälp av vad? Det togs ett centralt beslut som verkställdes. 

 Avsikt: Varför utfördes handlingen? För att skapa stabilitet och kontroll på marknaden. 

För att behålla finansiell makt. För att dämpa oro hos folket. För att distansera sig mot USA 

och bibehålla nära relationer med övriga Asien. De vill visa att kaoset inte påverkar China och 

åtgärderna kommer ”inte att påverka Chinas ”stora fyra” finansinstitut, Bank of Communica-

tions och the Postal Saving Bank”.  

 Motiv: XINHUA:s motiv är att försvara diskursen. Det syns genom att, och hur, PBoC 

citeras och här ovan i ratio aktör och handling. Retorn vill medverka till att beskriva China 

som potent genom att citera PBoC: ”Åtgärderna är formade för att lösa extrema, enastående 

problem i de nuvarande ekonomiska omständigheterna, möjliggöra målidentifierat skydd och 

kontrollera och upprätthålla stabilitet och snabb ekonomisk tillväxt” (text 3, stycke 2) Retorns 

avsikt går även att läsa som om tidningen vill medverka till att China distanserar sig från USA 

och i stället markerar och bibehåller nära relationer med övriga Asien. De beskriver Asien 

som hjälpare åt den globala finansiella marknaden (och USA). Asien ger medicin (injektioner) 

(text 4, stycke 2). Asien får även uttala sig recenserande om vad USA gjort bra och vad de 

gjort dåligt (text 1, stycke 6).  

 Affärsvärlden kommenterar inte bara sakfrågan utan även hur de drabbade mår. De för-

klarar orsakerna till Lehman Brothers konkurs och gör en spontan konsekvensanalys av vilka 

följder konkursen kan få. Den 14 september visar de oro för utvecklingen och dess eventuella 

”dominoeffekter” (text 1, stycke 9). De berättar om hur staten vill undvika systemkrasch, att 

krisen har nått in till ”finrummen”(text 1, stycke 15), hur börserna faller över hela världen 

(text 3, rubriken ). De 17 september berättar de hur spararna inte får ut sina pengar (text 7, 

stycke 2). 

 I XINHUA är Asien scenen för handeln men USA är scenen för krisen. Sammantaget 

visar ratio handling och aktör retorns perspektiv, som är budbärare, och starka ekonomiska 

aktörers perspektiv, främst asiatiska riksbanker och XINHUA blir megafon för PBoC (text 3, 

stycke 2). Där, i den asiatiska kretsen och där läsaren förväntas vara, är det kontrollerat, gung-

igt men ingen kris, enligt XINHUA (text 4, stycke 2 och text 5, stycke 2). En gång nämns 

finansiella produkter som orsaker till krisen och det är den 17 september (se 6.3.1). Detta da-

tum skrivs som slutet på krisen. Handeln kan då återgå till normalläget, utan CDS:er och LB, 

enligt XINHUA.  
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 Kommentar: Det framkommer av pentaderna att retorerna förlägger scenen till olika 

platser. Affärsvärlden placerar scenen för både kris och lösningar i den globala marknaden, i 

diskursen och således även inkluderar både retor och läsare. XINHUA beskriver USA som 

krisens scen och Asien som marknadens centrum för den globala ekonomiska scenen.   

 Den 17 september skriver XINHUA att en börsmäklare ”dra en lättnadens suck” (text 5, 

stycke 1), att krisen kan komma att kräva fler offer (text 5, stycke 2, rad 1) att ”skadan på den 

asiatiska balansen är begränsad” (text 5, stycke 2, rad 10) och menar att krisen är över. Sam-

ma dag skriver Affärsvärlden om ”att spararna inte får ut sina pengar” (text 7, stycke 2) därför 

att ”banken har stoppat uttagen i sju dagar, efter det att investerare, både privatpersoner och 

institutioner, plockat ut 40 miljarder” (text 7, stycke 6). Detta går att tolkas som att de menar 

att krisen fortsätter.  

 Om pentaderna läses som en grupp från Affärsvärlden och en grupp från XINHUA, med 

ratio handling, aktör, scen, medel, avsikt, ger analysen två berättelser: Från den kinesiska re-

torn, tolkad av mig, kommer en berättelse om en bank i USA (Lehman Brothers) som gått i 

konkurs, efter att chefen för USA:s riksbank Henry Paulsson korrekt bedömt att inte ge av 

skattebetalarnas medel till en privat bank. Konkursen gav en turbulent globalekonomisk 

marknad men den stabiliserades av räddningsaktioner från Asien, d.v.s. stora summor peng-

ar. Från den svenska retorn, tolkad av mig, kommer en berättelse om en situation där en av 

flera banker handlat med finansprodukter (”sura tillgångar” och CDS:er), som ledde till 

krasch för jättebanken Lehman Brothers, som ledde till personliga katastrofer för personal 

och investerare och fast marknaden har lugnat sig finns det skäl till försiktighet. 

 När motiven analyserats framgår dock att båda retorerna har samma. De söker lugn och 

stabilitet på den globalekonomiska marknaden.  

 

6.3 Lingvistisk analys 

För att kunna se hur perspektiv, identifiering och samband skrivs fram används denna analys. 

Jag söker primärt lägga mig på en så bokstavlig nivå som möjligt. I de svenska texterna över-

ensstämmer vanligen det bokstavliga med betydelsebäringen. I texterna från den kinesiska 

källan är dessa två inte alltid överensstämmande. Detta pga att texterna är översatta till eng-

elska av dem själva och nu har översatts temporärt till svenska av mig. Ibland i analysen får 

det bokstavliga dominera över betydelsen. Jag har alltså inte anpassat tolkningarna till diskur-

sen. Jag fördjupar mig inte i denna problematik utan ber läsaren att bara ha det i åtanke.  
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6.3.1. Metafor och metonymi   

Metaforanalysens resultat redovisar jag i tre delar. Först kommer en fullständig förteckning 

över samtliga metaforer i kronologisk ordning efter datum. Jag väljer att ha dem med för det 

går att se varje retors förhållningssätt till den temporala utvecklingen av berättelsen och de ger 

en översikt. Mängden metaforer och deras kronologi är en information i sig och genom att 

redovisa på detta sätt görs analysresultatet lättillgängligt för andra. Därefter kommer tolk-

ningar och sist en sammanfattning av varje källa. 
Metafor i Affärsvärlden: ”Bank of America har kastat in handduken”, ”Den Amerikanska staten balanserar på 

slak lina”, ”Wall Street skulle stappla fram med både statliga hängslen, livremmar och kryckor”, ”Amerikanarna 

tömmer banken”, ”Rädslan för en total kollaps är stor”, ”Högt spel med svårspådda konsekvenser”, ”Bäddat för 

börsfrossa”, ”Asien faller tungt”, ”plocka fram ett nytt räddningsess i rockärmen”, ”uppvaknandet en mardröm”, 

”dominoeffekt”. Metonymier i Affärsvärlden: ”Wall Street”, ”Amerikanska staten”, ”Amerikanarna”, ”Asien”, 

”finrum”, ”mardröm”, ”dominoeffekt”.  Ironi, litotes, hyperbol i Affärsvärlden: Det finns ingenting i artikel-

texterna som visar ironi. ”Alla” på två platser i text 1 skulle kunna tolkas som hyperbol. Följande kan tolkas som 

litotes: ”Allvarliga problem”, ”relativt stora implikationer”, ”är lånevillkoren hårda”, ”turbulens”, ”få problem 

med imagen”, ”inte vacker”, ”inte på ett vackert sätt”, ”skakats om”, ”extra stöd”.  

 Metaforer i XINHUA: ”att ösa ur”, ”titaners kostymer”, ”en finansiell orkan”, ”se i ansiktet”, ”spela till 

slut”, ”täppa till röret”, klumpas ihop, ”när aktierna föll och sedlarna gisslades”, ”smälla tillbaka från”, ” in-

blandningen i att nysta upp”. Metonymier i XINHUA: ”China shares”, ”The market”, ”Japan”, Australia”, 

India”, ”the Wall Street”, ”Hong Kong”, South Korea”, ”Taiwan”, ”Blue House”, ”Asia pacific”. 

 

Möjliga tolkningar och jämförelser  

”Wall Street” är synekdoke för det nät av ekonomiska transaktionsmönster som ligger till 

grund för finansiell handel och för den faktiska handel som sker där. Wall Street är den geo-

grafiska plats i Amerika där handelsplatsen finns, dvs. börsens placering. Wall Street är sym-

bol för ”världens stoltaste marknadsekonomi” enligt Affärsvärlden. I artiklarna från XINHUA 

förekommer ”Wall Street” en gång och då som en referens till en ”kris” som skickat ”chock-

vågor” och därmed ”tvingat” Australiens centralbank att ”pumpa in” miljarder. 

 Affärsvärlden skriver att ”Asien faller tungt.” En kontinent kan knappast falla. Det som 

åsyftas är börserna i Asien. Med börserna menas då inte de geografiska platserna utan den 

handel som skett på en handfull av de största handelsplatserna. Störst kan de betraktas som 

omsätter mest pengar och som har det högsta anseendet, starkast ethos, intressantast image. 

(Då, 2008-09-17, var dessa börser störst; Taiwan, Hongkong, Singapore, Kina, Japan, enligt 

Handelsbanken.) Det finns inga liknande uttryck i XINHUA när Asien omtalas. Asien ”försö-

ker lugna”, de ”ger pengar” och ”injektioner” (ordet injektion förekommer 6 ggr), de ”pumpar 

in” ”kontanter” och ”rådgivning”, de ”förebygger” och ”tar lämpliga steg”. ”Asien”, och un-
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dergrupperna ”Japan”, ”Australia”, ”India”, “Hong Kong”, ”South Korea”, ”Taiwan”, ”Asia 

pacific” beskriver XINHUA som aktörer som visserligen ”svänger i humöret” men som 

främst stabiliserar ”marknaden”. ”Asien” beskrivs i Affärsvärlden som drabbad. 

 ”Amerikanerna tömmer banken”. Det betyder att spararna i USA kräver ut sitt insatta 

kapital från bankerna. I denna metonymi symboliserar amerikanerna den vanliga lilla männi-

skan, medborgaren. (Min kommentar: I verkligheten betydde det att spararna ville ta ut sina 

pengar, men att Federal Reserve hade makt att stoppa uttagen; före stoppet var dock ”sparan-

stormningen uppseendeväckande” enligt Affärsvärden – därav rubriken). I XINHUA står att 

”det amerikanska folket kan fortsätta att vara trygga” med ”sundheten och elasticiteten i det 

amerikanska finansiella systemet”.  

 XINHUA lyfter fram U.S Treasury Secretary Henry Paulson. De skriver att Paulson ”ald-

rig hade som avsikt att använda skattebetalarnas pengar”. Paulson är aktiv och amerikanarna 

(dvs. folket) framstår som passiva.  

 En ”mardröm” är inte skön att ha men vi kan vakna upp ur den. Affärsvärldens val av 

metafor bygger på medkänsla, möjligen igenkänning. XINHUA har inga liknande emotionella 

ord. Det starkaste är ”oroliga” och ”förstummade” investerare, som i samma mening hade 

”samlat ihop kontanter”.  

 Affärsvärlden visar händelser som drabbar. Om något ”blossar upp” associerar vi till eld 

och fara eller till eksem och plåga. XINHUA har en drabbande vädermetafor: ”orkan”. De 

skriver också att ”de anställda på LB Hong Kong konfronterades med samma öde som kolle-

gerna i New York”. Annars är man aktiv i XINHUA-artiklarna: ”går”, ”tar steg”, ”håller ett 

öga på”, ”öser ur”, ”nystar upp”, ”smäller ifrån”, ”biter ifrån”, ”stöttar”, gör ”räddningsak-

tion”, ger ”injektioner”, ”ersätter”, ”förhindrar”.  

 ”Att stoppa pipan”/täppa till röret”, som XINHUA använder är en svårtolkad metafor. De 

asiatiska marknaderna hindrar Wall Street från att ”täppa till rören i det finansiella systemet”. 

Det är som om halva metaforen saknas. Dvs, den del som beskriver hur det förhindras, exem-

pelvis rensar, ökar trycket el.likn. Det går ej att tolka fram vad i stoppet består. Det kan vara 

en implicit metafor före eller en anspelning på en tidigare händelse. XINHUA säger att det 

finns en möjlighet att andra finansiella institut följer dessa ”titandräkter” in i den finansiella 

orkanen. Titandräkt kallas en typ av styrketräningstrikå. Namnet kommer troligen från Troy 

Hurtubise som uppfann en dräkt/rustning med en stor mängd titan i, men anspelar främst på 

den grekiska mytologins Titaner, som var stora och starka söner till Uranos och Gaia. Minera-

let titan, vars egenskaper överträffar det mesta är omspunnet av mystik. Möjligen menar 

XINHUA att vara ironisk. Eller användandet kan vara en ”död metafor”.  
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   Fler metaforer från Affärsvärlden: ”Städar upp” gör vi när något är stökigt, smutsigt och 

rörigt.  

 Och när något är som ”en djungel” är terrängen svårframkomlig, full med grönskande 

träd, lianer och tät växtlighet. I en djungel rör man sig med försiktighet.  

 Krisen på Wall Street gav ”dominoeffekt”. En bricka föll och utlöste kedjereaktion, så att 

hundratals brickor föll. (Troligen är det även en litotes, min kommentar.) 

 När aktören har ”kastat in handduken” har han gett upp. ”Bank of America” och brittiska 

banken ”Barclay’s” gav upp förhandlingen om Lehman Brothers. (Uttrycket kommer från när 

sekonden kastar in handduken då boxaren inte vill kämpa längre.) 

 Att ”balansera på slak lina” är både jobbigt och farligt. Den amerikanska staten hade ock-

så en mycket svår position. ”skälvning som krampade”, ”blandas”, ”föll och gisslades”.

 Det finns en mycket stark bakomliggande ambition att hålla uppe något och förhindra ett 

fall när ”hängslen, livremmar och kryckor” efterfrågas.  

 Ett ”ess i rockärmen” önskar Affärsvärldens artikelförfattare chefen för Federal Reserv. 

Men han modifierar spelkortet och kallar det ett ”räddningsess”. Den metaforen kan associeras 

till en oväntad lösning, men anspelar på falskspel, vilket problematiserar läget betydligt. I artik-

larna från XINHUA förekommer även en spelmetafor; ”risken måste först spela till slutet”. 

 ”Blå huset”, som XINHUA skriver om, är presidentpalatset i Seul, Syd-Korea. De menar 

det som en metonym för ”marknadens nav” som kan tolkas som centrum för den globala fi-

nansiella marknaden. ”Blå huset” är en pendang till Vita huset, presidentpalatset i USA.  

 Affärsvärldens metaforer är många till antal och används medvetet för att uttrycka något 

koncentrerat: t.ex. ” Bank of America har kastat in handduken” (text 1, stycke 3). De talar om 

emotionella tillstånd hos de drabbade: ”En amerikansk fondjätte har drabbats av alla bankers 

mardröm” (text 7, stycke 1) Det komplexa orsakssammanhanget beskrivs med en naturmeta-

for:” ”… den djungel av CDS:er som bankerna har…” (text 1, stycke 13). Metaforerna relate-

rar till spel, hälsa, kläder, natur, fysiskt stöd och balansakt. Retorn presenterar en spelmetafor 

som förslag på krislösning: de hoppas på ett ”ess i rockärmen” (text 1, sista stycket).   

 XINHUA har få metaforer. Dessa relaterar till väder ”finansiell orkan”(text 1, stycke 9), 

spel och fysiska handlingar. När retorn presenterar en lösning på krisen används metonymerna 

”Blå huset” (text 4, stycke 2, rad 22) och ”Titandräkt”(text 1, stycke 9).  

 

Kommentar: När metaforerna relaterar till fysiska aktiviteter använder retorn Affärsvärlden 

händelsen som aktör: ”krisen blossar upp” (text 1, stycke 17). Retorn XINHUA har auktorite-

ter (finanspersoner, banker, länder) som aktör i metaforen, exempelvis: ”Australiens riksbank 
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pumpar in kontanter” (text 4, stycke 2, rad 15). När metaforerna relaterar till tillstånd används 

de av retorn Affärsvärlden som medkännande: ”mardröm” (text 7, stycke 1 samt text 1, sista 

stycket), ”kollaps” (text 4, stycke 5), ”börsfrossa” (text 4, rubriken), ”väntan och oro” (text 6, 

stycke 1). Retorn XINHUA relaterar tillståndsmetaforer till systemet och talar om dess ”sund-

het och elasticitet” (text 1, stycke 10) och ger metaforen effekten att ”amerikanska folket kan 

fortsätta vara trygga” (text 1, stycke 10). Att Asien ger injektioner till Wall Street och liknan-

de beskrivningar förekommer ett flertal gånger hos XINHUA. Detta pekar mot en trolig avsikt 

från retorn att visa Asien som kapitalstarkt, handlingskraftigt och hjälpsamt. Affärsvärlden har 

Asien som metonym för börserna i den asiatiska delen av den ekonomiska diskursen: ”Asien 

faller tungt” (text 3, rubrik).  

6.3.2 Lexikal 

Denna analys är på artiklarna i kronologisk ordning efter datum. 
Rubriker i Affärsvärlden: ”Amerikanarna tömmer banken”, ”Rädslan för en total kollaps är stor”, ”Högt spel 

med svårspådda konsekvenser”, ”Krisen på Wall Street”, ”Bäddat för börsfrossa”, ”Asien faller tungt”, ”Här 

lämnar de krisbanken”. 

 Rubriker i XINHUA: ”Lehman bailout was never an option: Paulson”, ”Press digest”, ”China shares outlook 

– mixed after central bank rate cut”, ”Asia cen banks try to calm markets with cash”, ”Emerging debt – Asian 

bonds rebound as AIG rescue provides relief”,  

 Speciella ordval i texten från Affärsvärlden: ”Krasch”, ”uppseendeväckande”, ”väntan”, ”oro”, ”nödhjälp 

till krisdrabbade”, ”anrik”, ”oroligt”, ”kollaps”, ”turbulensen”, ”krisdrabbade”, ”dominoeffekter”, ”likvidation”, 

”konkurs”, ”fall”, ”förödande”, ”sura tillgångar”, ”volatilt”, ”välkapitaliserad”, ”imagen”. 

Speciella ordval i texten från XINHUA: ”injektioner”, ”konkurs”.  

 Affärsvärldens ordval kliver utanför det genretypiska, med starka beskrivningar och  

som att balansera på slak lina och nå finrum. Asien beskrivs som en kapitalmarknad som fal-

ler. Det tycks som om retorn ser hela den globala ekonomin hotad och att krisen inte har en 

tydlig början eller tydligt slut. 

 XINHUA använder närmast inga emotionella uttryck, med ordval som är litotetiska i sin 

ton förmedlar retorn en stramhet. Alla artiklar har en saklighet med sifferfakta. 

 Kommentar: Det är mycket stor skillnad på retorernas ordval. Rubrikerna från Affärs-

världen har laddade värdeord och XINHUA har ordet injektion sex gånger. Affärsvärlden be-

skriver känslotillstånd och XINHUA beskriver handlingar. 

 

6.3.3 Ideationell struktur 

Utifrån min frågeställning tycker jag inte att det är relevant att bredda analysen med alla delar 

av ideationella textstrukturer. En titt på perspektiv och agenter behövs dock för att sätta delar-
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na i samband med varandra och hålla samman helheten, som har möjlighet därmed att bilda 

en fond till den narrativa analysen (Hellspong, Ledin 1997:46). Undersökningen av identitet, 

eller identifikation som jag kallar det, var svårplacerad i min rapport. Jag valde att lägga den 

här, trots att Bergström sorterar identitetskonstruktion under diskursanalys (Bergström 

2005:328).  
Perspektiv i artiklarna från Affärsvärlden: ”Här lämnar de krisbanken” (2008-09-15) är perspektivet från 

medarbetarhåll och mycket konkret. Retorn beskriver hur personalen ”bär”, ”tömmer”, ”rensar” och ”lämnar”. 

Företaget ”söker skydd”, ”överger”, ”försöker få tid att realisera”.  

 I de övriga artiklarna är perspektivet från finansmarknadshåll och därmed abstrakt och branschspecifikt. 

Namn på banker och låneinstitut figurerar frekvent, varav en stor mängd namn är förkortningar. Artikelförfattar-

na presuppositionerar en stor mängd information. Det vertikala intertextuella mönstret visar en exakthet (exem-

pelvis: Storbritanniens största låneaktör HBOS föll med 52 %.) Men den laddade situationen tycks samtidigt 

kräva ett ”engagerat och hett språkbruk” (mitt ordval) (exempelvis: Rädslan för en total kollaps är så stor; för-

ödande; kris; mardröm). De finansiella marknaderna framställs som sköra och oroliga (mitt ordval). 

 Perspektiv i artiklarna från XINHUA: Framträdande är perspektivet från de med finansiell makt; först 

och mest nämns USA:s ”ledare” U.S Treasury Henry Paulson, därefter auktoriteter så som federal government, 

Washington policymakers, major financial institutions, New York Federal Reserve Bank, Barclays, Bank of 

America. The peoples bank of China och andra asiatiska bankers perspektiv nämns samt South Korean Vice 

Finance Minister Kim Dong-soo och Governor Masaaki Shirakawa. En asiatisk valutahandlares perspektiv 

kommer med, Eugen Kim och ”en anonym valutahandlare från Manila. Merrill Lynch perspektiv nämns kort.  

 Agenter i artiklarna från Affärsvärlden: Amerikanarna, en amerikansk fondjätte, spararna, banken, Pri-

mary Fund, The Reserve, fonden, Lehman Brothers Holdings, finansiella rådgivare, representanter för penning-

marknadsfonder så som Fidelity, Stockholmsbörsen, AIG, hushållen, interbankmarknaden, europeiska banker, 

HBOS, Lloyds, svenska banksektorn; Swedbank, SEB, Nordea, SHB, Morgan Stanley, Barclays, Ericsson B, 

Nortel, Ratos B, Goldman Sachs, Husqvarna B, Standard & Poors Equity Research, Cheuvreux, SSAB A, Olof 

Faxander, Oljesektorn, Lundin Petroleum, PA Resources, ingen, bolaget, Bank of America, den Amerikanska 

staten; finansdepartementet och Federal reserve, Bear Sterns, Fannie Mae, Freddie Mac, Drexel Burnhan Lam-

bert, världens stoltaste marknadsekonomi, Wall Street, Marknaden, fastighetssektorn, Henry Paulson, Ben Ber-

nanke, mäklarverksamheten, Merrill Lynch, Countrywide Financial, de ledande europeiska indexen, Wall Street-

firmor, grupp av de tio största bankerna, de amerikanske indexterminerna, Asien, Hongkong, Taiex, Singapore-

börsen STI, Schweiziska storbanken UBS, Hexagon, byggsektorn, HSBC, (diverse svenska börsbolag), finans-

sektorn, Macqarie Bank, Sin Kong Financial, fordringsägarna, anställda, personal (Hellspong, Ledin 1997:130). 

 Agenter i artiklarna från XINHUA: Treasury Secretary Henry Paulson, Paulson (4 ggr), The 158-year-

old investment bank, the government, Merrill Lynch, AIG, analysts, the reasury secretary, Hong Kong’s Securi-

ties and Futures Commission and Hong Kong Stock Exchanges and Clearing along with the government and 

Hong Kong Monetary Authority, Hong Kong Stocks, Lehman Brothers, the figure, a local trader, The beverage 

industry in China, Employees at Lehman Brothers’ Hong Kong office,  The People’s Bank of China (PBoC), the 

central bank, the cut, The PBoC, Analysts, the benchmark Shanghai Composite Index, The market, Japan, Aus-

tralia and India, central banks across Asia-Pacific, The bank of Japan (2 ggr), the prime minister, Japanese mar-
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kets, the world, bank of America, The rates at which banks lend to each other, stunned investors, Authorities,  

The Federal Reserve, economists, U.S. market, Shockwaves, The Reserve Bank of India,  Hong Kong, South 

Korea and Taiwan, South Korean Vice Finance Minister Kom Dong-soo, Seoul authorities, The presidential 

Blue House, a government source, South Korea’s three-month certificate of deposit rates, the overnight inter-

bank, markets, The Hong Kong Monetary Authority, Taiwan, Asian bonds, Benchmark indices, investors, 

Eugene Kim chief investment officer at Tribridge Investment partners, liquidity, the rescue, Merrill Lynch, 

trader in Manila, one of the most active issuers in the region, prices of long-dated bonds, bonds due in 2031, 

investors, Asian credits, Rachana Mehta head of fixed income at KE Capital Partners. 

 Identifikation: Funktionerna vi och dem flyter i artiklarna. Social identitet skulle kunna vara en förläng-

ning av den finansiella marknadens intressen menar Bergström & Boréus (2005:320) som får medhåll av Hells-

pong & Ledin (1997:56,54).  

 Affärsvärlden pekar mot flera valda perspektiv. Retorns motiv tycks vara att belysa situa-

tionen från flera håll. Samtliga perspektiv tittar inåt diskursen. Vilket kan antas betyda att 

retorn vill ha diskursens stabilitet.  Hos retorn framträder en oro, ”oavsett utgången av Leh-

man Brothers räddningsförsök kommer historien inte att sluta på ett vackert sätt” (text 1, 

stycke 15). Oron leder dock inte till handlingsuppmaningar, utan omskrivs eller förklaras. 

Agenter är diverse börsbolag och finansinstitut men också fordringsägarna och personal. Vi är 

tidningen och läsarna. Vi är Sverige. Vi är de inte direkt drabbade.  

 XINHUA saknar det inkännande perspektivet. Perspektivet retorn tar är från den ekono-

miska makten och utifrån. Asien ses som agent. Henry Paulson ses som agent, ”jag kommer 

att ta nödvändiga steg för att upprätthålla stabilitet och ordning på den finansiella marknaden” 

(text (text 1, stycke 12). En mängd finansinstitut och finansaktörer ses som agent. Vi finns inte. 

 Kommentarer: Skillnaden i tilltal mellan retorerna är påtaglig. Vi finns i Affärsvärlden, 

explicit och implicit och förekommer inte alls i XINHUA. Perspektivet är från finansmakten, 

från asiatiskt håll och från Henry Paulsson i XINHUA. Affärsvärlden ger, utöver se samma, 

även ett personalperspektiv, ett världsmedborgarperspektiv och Lehmans Brothers perspektiv. 

I XINHUA är samma agenter ofta förekommande. Affärsvärlden har fler agenter som nämns 

sällan. 

  

6.3.4. Intertextualitet  

Denna analys visar tidningarnas relationer till andra texter: på bredden, dvs. horisontellt, och 

på djupet, dvs. vertikalt. 
 Horisontell intertextualitet: Affärsvärldens artiklar refererar till följande källor: Marketwatch.com, Dans-

ke bank; Henrik Moberg, BBC, Handelsbanken; Stefan Wård, Pressmeddelande från Lehman Brothers, Wall 

Street Journal, Bloomberg News; John Medlin tidigare vd för Wachovia, Hans Kunnen vid Colonial First State 

Global Management i Sydney samt Jason The vid Investors Mutal i Sydney, New York Times, Sonntag Zeitung, 
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Dagens Industri, Affärsvärlden; Per Agerman, Ola Söderlind och nyhetsredaktionen. (Ovan gäller för både direkt 

anföring och omtal.)  

 Artiklarna från XINHUA refererar till följande källor: Henry Paulson, analytiker (utan precisering), Hong 

Kong Economic Times, Apple daily, Ming Pao Daily News, Sing Tao Daily, South China Morning Post, the 

Standard, Sing Pao, Wen Wei Po, XFN-Asia,  förmedlare (utan precisering),  PBoC, Reuters, Shinsuke Kanabu, 

Kim Dong-soo, Hong Kong Monetary Authority, Eugene Kim, trader in Manila (utan specifisering), Rachana 

Mehta. 

 Vertikal intertextualitet: Finanstidningar rapporterar om ekonomi och finansmarknaden. Affärsvärlden 

tillhör en utgivningstradition och ett journalistiskt textmönster. Den är dock (vanligen) inte en dagstidning som 

exempelvis Dagens industri, med ekonomiska nyheter som stoff. Den är inte heller en reportageinriktad vecko-

tidning som exempelvis Veckans affärer. Affärsvärlden är lite av båda. XINHUA FINANCE tillhör gruppen av 

finansiella nyhetsbyråer som journalistisk bevakar fältet (inklusive andra nyhetsbyråer) men gör även snabba 

intervjuer och direktreportage.  

 Genre: Artikelskribenterna följer en ekonomijournalistisk tradition i sina sätt att skriva. I den aktuella 

berättelsen fungerar inte textmönstret och det ger en genreblandning enligt Bergström & Boréus (2005:320) och 

Hellspong & Ledin,(1997:56,54). Ekonomijournalistisk genre är faktabaserad samt opersonlig; full av nominal-

fraser utan adjektiv. Det kan smyga sig in adjektiv så som ”intressant”,” ljummen”, ”svag”. Men dessa är då 

relaterade till ett resultat eller en prognos. Branschens särskilda topiker är ”siffror”, ”namn”, ”börs”, ”handel”,” 

marknaden”, ”investerare”, ”fonder” o. likn. 

 I artiklarna om ”krisen på Wall Street” blir tonen personlig och topiker lånas in från mer adjektivfyllda 

genrer, så som skönlitteratur. Artikelförfattaren skriver in sig själv och har en läsare i åtanke vilket ger ett vi. Vi 

blev en del av det stora narrativet; som Affärsvärldens artikelförfattare kallar ”global vändpunkt” och JH på 

XINHUA kallar ”århundradets tumult”. 

 

Affärsvärlden har vertikalt sett rötter i en journalistik med läsarrelation, vilket den tar med sig 

till de studerade artiklarna och skapar ett vi. Horisontellt relaterar den till nyhetsbyråer, perso-

ner på svenska banker, Lehman Brothers. Det ekonomijournalistiska genremönstret följs, med 

siffror och tabeller men dessutom ger tidningen målande beskrivningar med känslomässigt 

innehåll.   

 XINHUA har vertikalt nyhetsjournalistisk grund. Horisontellt relaterar den till andra tid-

ningar, ledare, PBoC, asiatiska riksbanker, börsanalytiker. Genren är ekonomisk nyhetsjourna-

listik. 

 Kommentarer: Vad gäller horisontell intertextualitet är källorna relativt lika, men Af-

färsvärlden ger en röst åt Lehman Brothers och XINHUA låter aultoriteternas röst stå i fun-

damentet. I vertikal intertextualitet skriver affärsvärlden in sig själva och XINHUA:s gör sig 

osynliga. Texterna tillhör samma genre, men affärsvärlden bryter av allt oftare med inlånade 

topiker som är relationsinriktade och uttryck för känslor. 
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7.  Sammanfattning och diskussion 
Denna uppsats handlar om vilka berättelser läsarna av den svenska tidningen Affärsvärlden 

respektive den kinesiska tidningen XINHUA fick ta del av under den globalekonomiska fi-

nanskrisen, krisen på Wall Street, 14–17 september 2008. Framställningen innehåller tre ana-

lyser av skrivna texter, publicerade på webben, under den aktuella perioden, sju artiklar från 

Affärsvärlden och fem artiklar från XINHUA. Den verkliga situationen som de studerade tex-

terna reflekterar är mycket komplex (se 3 samt 6.1.1). Detta manar mig till att välja tre ana-

lysmetoder som håller sig konkret till de faktiska texterna. På så vis hålls dimensionerna av 

berättelsernas handlingar isär (Bergström & Boréus 2005:224), vilket stramar upp tankepro-

cessen och håller undan alltför yviga tolkningar, vilket också underlättar för en efterkomman-

de student som vill använda analysresultatet för att studera ett enskilt skikt. Resultatet av ana-

lyserna tycker jag bekräftar giltigheten i metodvalen. Analyserade tillsammans pekar meto-

derna in mot frågeställningen och stödjer varandras resultat (se 5 samt 6).  

 Det skulle kunna gå att kritisera mina slutsatser för att jag inte talar i termer av kapitalis-

tiska system. Men jag menar att vi aldrig kan veta om förklaringen till hophållandet finns just 

där. Där i gruppen av system som är skapade för att formulera något relativt ungt. Sådana 

etiketterande topiker kan leda vilse, menar jag. Det är mer troligt att det är människors strävan 

efter att undvika kaos som är motivet till att de studerade texterna, försöker lugna och kontrol-

lera (se 5.3.1 samt 5.2). 

 Retorernas skilda strategier kan förklaras med kulturskillnader (se 5.1.2). Dessa kan även 

förklaras doxologiskt (se 4.1). Men likheterna kan förklaras, enligt min mening, av identifie-

ring, av den mänskliga varelsens behov av berättelser. Retorernas motiv tycks vara detsamma 

(5.2). Min studie stärker idén om att vi människor vill göra världen begriplig för oss med 

hjälp av berättelser. Den här berättelsen handlar om att återgå till känslan av stabilitet, även 

om den är skenbar. 

 

Frågeställningen om textmaterialet från Affärsvärlden och XINHUA 

 XINHUA slår fast för läsaren att det finns kontroll och stabilitet i systemet. Berättelsen hand-

lar om hur den finansiella marknaden kom i tillfällig kris på grund av Lehman Brothers ansö-

kan om konkurs. Den handlar om ett kapitalstarkt Asien med starka ledare. (Jag skulle kunna 

gå så långt i min tolkning att jag påstår att ledarna framställs som omtänksamma, baserat på 

min tolkning av retorns frekventa användning av auktoriteter, i fundamentet, som aktörer och 

i språkhandlingen påstående (se 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4). Retorn visar den finansiella maktens per-
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spektiv i sin beskrivning av krisen på Wall Street (5.2). De finansiella maktaktörerna fram-

ställs som pålitliga och med skattebetalarnas bästa som utgångspunkt för sina handlingar. De 

räddar situationen, i det egna landet, till gagn för hela regionen och för hela världsekonomin 

(5.2). Den emotionella aspekten av Lehman Brothers konkurs och den påföljande krisen på 

Wall Street är påtagligt ickeframträdande i texterna (5.3.1). De starka asiatiska aktörerna kom-

mer aldrig att låta det globala finansiella systemet försvagas, säger XINHUA (5.3.3, 5.1.2). 

 Affärsvärlden berättar för läsarna om aktieägarnas och spararnas perspektiv. Retorn ma-

nar läsarna att ta det lugnt, för det kommer förhoppningsvis att ordna sig. ( Men oron för kri-

sen är påtaglig och svenskar kanske ska hålla sig nära livbåtarna (för att alludera på Titanic). 

Retorns användande av metaforer är anmärkningsvärt. De är många och starka och ger inle-

velse (se 5.3.1), från journalisten, och för eller hos läsaren. Metaforerna gör att Affärsvärlden 

öppnar flera mindre narrativ i det större. Wall Street-metonymin blir som en rysk docka. Vi 

läsare undrar exempelvis varför en del kommer att sova – och andra inte (narrativets titel skul-

le kunna vara Sömnlös på Wall Street, för att alludera på en amerikansk Hollywoodfilm). En 

svensk veckotidning från den ekonomijournalistiska genren anpassar sig till det akuta läget, 

börjar bevaka situationen och publicerar nyheter på sin webb varje dag. Även om tidningen 

Affärsvärlden försöker hålla upp en rationell stil håller den inte för det emotionella trycket, 

utan behöver låna in beskrivningar som ”mardröm” och ord som ”förtvivlan” från andra gen-

rer (5.3.4). Retorn kan inte heller förklara det som sker rationellt och entydigt (5.3.1), vilket 

troligen motiverar retorn till att rekommendera svenska läsare att avvakta och vara försiktiga 

(5.2). Detta samtidigt som den beskriver hur personalen på Lehman Brothers handlar genom 

att ”bära, tömma, rensa, lämna” och hur företaget Lehman Brothers ”sökte skydd, övergav 

och försökte realisera” (5.3.3). 

 Krisens centrum förlägger XINHUA till Vita huset. Maktens centrum är i Asien. Blå huset 

kan ses som en metonym för de växande ekonomierna i Asien (5.3.1). Bankerna i Asien hjäl-

per den globala marknaden att överleva genom ”injektioner” av kapital (5.3.2). Asien har lös-

ningen (5.2). Affärsvärlden placerar scenen för både kris och lösning i den globala markna-

den, i diskursen och inkluderar således även retor och läsare (5.2). (Vi skulle kunna göra en 

kiastisk vändning över tidningens hållning till den finansiella handeln och formulera devisen: 

Tänk lokalt – handla globalt.)  

 Den 17 september antyder XINHUA att krisen är över. Återgång beskrivs som något bra. 

Retorn säger att handeln kommer att komma igång, för systemet klarar kriser (5.3.3, 5.2). 

Samma dag skriver Affärsvärlden att spararna inte får ut sina pengar för att Federal Reserv 

stoppar uttagen i sju dagar, vilket går att tolka som att retorn anser att krisen fortsätter (5.2). 
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Tidningen utelämnar effekterna av uttagningsstoppet och fortsätter det intertextuella mönstret 

(5.1.1, 5.3.4). Det är intressant att notera att det behövs en genrekompetens för att förstå artik-

larna i detalj, därmed exkluderas vissa läsare. Texterna talar till läsarna inom diskursen. Dessa 

förväntas dela viljan till stabilitet och ordning. I materialet finns det ingen beskrivning av en 

situation efter en systemkollaps. Läsarna förväntas sträva efter att hålla ihop det som riskerar 

att falla ur, t.ex. långivning. Retorerna försvarar därmed diskursen. Eller diskursen försvarar 

sig med hjälp av retorerna. Den tycks i vilket fall vara överordnad.  

 Båda retorerna tycks mena att det är enskilda aktörer som både orsakar krisen och som 

drabbas av den (texterna visar inte hela horisonten av drabbade, se 3 och 5.3.3). Enskilda ak-

törer är också de som kan lösa upp krisen (5.2, 5.3.1, 5.3.3).  

Narrativa varelser 

Kan det konkreta narrativet krisen på Wall Street ge några insikter om oss i samtiden? Materi-

alet i studien omfattar bransch (5.3.4), ekonomisk diskurs (5.1.1), vitt skilda kulturkontexter 

(på en nivå, på en annan samma), vitt skilda sociala kontexter fast situationskontexten är lik-

nande (5.1.2) etc. Studien inbegriper människan. Bredvid den diskursiva praktiken finns doxa. 

Samtliga aktörer i krisen på Wall Street, retorerna, uppsatsskribenten och läsaren, agerar troli-

gen från samma förförståelse fast i olika nivåer. Doxa betecknar ett djupare skikt av föreställ-

ningar vi har inkorporerat i oss. Mats Rosengren sammanfattar doxa på följande vis: ”En doxa 

inte bara består av diskursiv kunskap – den omfattar människans hela tanke och handlingssfär: 

alltifrån fakta till ideologier, från klädstil till sätt att tala” (2008:79). Han menar att doxa är 

det som kan beskrivas som vad vi tror om världen och oss själva, det vill säga en relativt 

omedveten dimension. Här i Sverige där de studerade artikeltexterna från Affärsvärlden är 

publicerade existerar fri press som kan och vill rapportera så mycket som möjligt till intresse-

rade läsare. Även de icke uttalat intresserade medborgarna omsluts aktivt av konkreta förete-

elser från doxan. Det jag som svensk läsare förstår med självklarhet kan peka på doxa, t.ex. 

när Affärsvärlden beskriver hur ”personalen på Lehman Brothers bar ut personliga tillhörighe-

ter i kartonger” (text 5, stycke 3). XINHUA tillhör en i stora stycken för mig främmande doxa 

och de asiatiska förhållandena är därför mer outgrundliga. Där gäller en helt annan historik 

mylla som ger fog för hur de uppfattar världen. ”Blå huset” kan peka mot något doxologiskt (i 

text 4, stycke 2, rad 22 samt 5.3.1). Eubanks resonerar om risken att undervärdera den poten-

tiella resonansen hos mottagare i ett retorisk agerande, i en kommunikationskedja. Vi kan 

försöka att förstå konversationen som omger ett framträdande, det som Eubanks kallar en 

samling av uttalanden (2011:6) men inte fullt ut förstå om vi inte själva är mottagare och 

därmed skapare till textens mening. Bergström säger också att det individuella tänkandet och 



Krisen på Wall Street       Södertörns högskola 2011 
C-uppsats i Retorik, Monica H Sperens    Handledare: Gunilla Persson  

36 
 

kännandet som föregår språkhandlingen att konstruera exempelvis en metafor vilar i en doxa 

(2005:264-267). Det skulle således kunna betyda att jag, i den mån jag har samma doxa som 

artikelskribenten och artikelmottagaren, kan gissa vad en viss metafor betyder. Relevansen i 

tolkningen är dock svår att belägga. Rosengren resonerar i stället kring den strukturalism som 

gör språket i sig till en makt som ”tvingar sig på” mig som läsare (2008:44). Giltiga tolkning-

ar kommer således ur texten själv, och därmed är läsaren som individ ointressant. Då börjar vi 

närma oss Foucaults tankar (1993:34, 40). ”Doxologi betraktar kunskap som lokaliserad och 

producerad genom handling”, menar Rosengren (2008:102). Eftersom båda retorerna visar på 

handlingar inom den globalekonomiska diskursen (5.2) ingår marknad, pengar, bank, lånein-

stitut, kapitalförvaltning och kapitalförflyttning etc. i doxan, precis som tidningar. Vi är i kris, 

fast vi inte aktivt har valt det, och vi vet inte vad vi ska göra eftersom den rationella aktören är 

satt ur spel, så vi konstruerar en berättelse där vi som narrativa varelser kan få lugn och ro. 

Min hypotes har stärkts av uppsatsen.    
 

8. Vidare forskning  
Tre delar skulle jag vilja ta upp till diskussion:  

1. Översättningar. Språket kan avslöja avsändarens avsikt. (Jag ska inte gå in i tankar kring 

vad som kommer först av språk – tanke – känsla, utan jag stannar vid ett konstaterande av 

språkets värde som avslöjare.) Det är en mängd översättningsproblem som har dykt upp under 

forskningen. För att börja baklänges så är mina tolkningar från engelska till svenska efter bäs-

ta förmåga med bistånd av professionella källor. Ändå har det uppstått alternativa betydelser – 

vid nästan varje uttryck. Översättningsproblematiken mellan språken, i kombination med den 

speciella ekonomiska diskursstilen och branchtopiker, har varit speciell att förhålla sig till – 

tidskrävande. Än värre osäkerhet finns i det faktum att jag inte kan kinesiska och således inte 

har tagit del av texterna från XINHUA i original. Det jag har gett mening kan vara språkför-

bistring. Nästa forskare bör fundera över hur översättningar ska kunna valideras. 

 2. Angränsningar. Konkursen av banken Lehman Brothers är inte att betrakta som en en-

skild händelse utan sträcker sig över tid och rum som en del av samtiden. I undersökningen 

blev det som att händelser som var utanför situationskontexten alltid var närvarande men de 

var samtidigt nödvändiga att hålla utanför.   

 3. Läsarna. Det vore intressant att ta reda på hur läsarna reagerade på tidningen Affärs-

världens genreflytande sätt att skriva under perioden 14–17 september 2011. Hur sättet att 

skriva och hur innehållet i artiklarna kan ha påverkat tidningens ethos går bara att spekulera i.  
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Bilagor  
 
 
Bilaga 1.  
 
Översättningar av dessa metaforer är gjorda så ordagrant som möjligt (alltså inte vad vi skul-
le säga i motsvarande situation).  
 
XINHUA FINANCE artikel 1–5, kronologisk följd 
 
to bail out ösa ur en båt 

bailout  räddningsaktion, fallskärmshopp 

to prop up a private company stötta, vara ett stöd för 

a financial backstop to potential buyers  backning, ersättare 

to head off its own crisis komma förbi, mota tillbaka, genskjuta, avvärja, förhindra 

follow these titans’ suite titankostym 

a financial hurricane en finasiell  orkan 

stand to face the same fate as möta, stå inför 

Chinas shares are expected to open mixed with the blandas med 

to play out spela till slut,göra slut på, spela ut 

moved to prevent the upheaval on wall street omvälvning, omstörtning 

from clogging the pipes of the global financial system täppas till, klumpas ihop, stocka sig 

financial hub  nav, centrum 

mirroring jitters that cramped  spegla skälvningen som krampade 

as stocks tumbled and currencies whipsawed föll och sedlarnas gissel 

turmoil  tumult, virrvarr, röra 

snapped back from bita ifrån, komma över, smälla tillbaka från, rycka 

the implications of unwinding all inblandningen i att nysta upp, veckla ut, vira upp, dra till-

baka 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




