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Sammanfattning: 

Uppsatsen undersöker fackförbundet Kommunal som en opinionsbildande aktör. 

Utgångspunkten är att det främst är massmedier som äger dagordningsmakten i samhället. 

Mediestrategier är därför en viktig del av det opinionsbildande arbetet. Med hjälp av 

gestaltningsteori beskriver vi villkoren för samspelet mellan Kommunal och den svenska 

storstadspressen. Ett centralt tema är hur både fackföreningen och journalister tolkar och 

ramar in verkligheten. Under de 100 år som Kommunal funnits har förutsättningar för 

opinionsbildning förändrats, under de senaste trettio åren har dels de socialdemokratiska 

tidningarna blivit allt färre och dels har arbetarrörelsen generellt försvagats. Men med 

medvetna mediestrategier kan Kommunal nå medialt genomslag. Vi har dock sett att 

Kommunals arbete allt mer anpassas till mediernas format och vinklingar och att förbundets 

tolkningar och perspektiv då riskerar att hamna i skymundan. I vår studie har vi intervjuat 

Rasmus Korsvall som är ansvarig för PR och opinionsbildning på Kommunal samt genomfört 

en innehållsanalys av pressmeddelanden och material från dagspressen under perioden 1 
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1.	  Inledning	  
Hur bildar man opinion? Och hur bildar man opinion när man har förutsättningarna emot sig? 

Ett huvudmål för oss har hela tiden varit att lära oss mer om hur opinionsbildaren kan 

överbygga hinder, så som att arbeta mot rådande normer. Vår ursprungliga idé var att 

undersöka villkoren för kvinnliga opinionsbildare. I slutändan lyckades vi dock kombinera 

detta intresseområde med ett annat, nämligen sociala rörelser. Kommunal är en del av 

arbetarrörelsen och Sveriges största fackförbund med 500 000 medlemmar, varav åtta av tio 

är kvinnor. Förbundet strävar efter att lyfta fram medlemmarnas frågor i ett politiskt klimat 

där deras intressen inte står högt i kurs. Vi utgår från att media är en viktig arena för 

opinionsbildning. Det gör att frågan om medlemmarnas avtryck i media blir en relevant fråga 

som beskriver gruppens politiska inflytande och i ett större perspektiv även den svenska 

demokratin. Vilka strategier använder Kommunal för att komma fram i massmedia, som är en 

viktig arena för opinionsbildning, och hur lyckas de med att lyfta fram sin agenda? Med dessa 

frågor som utgångspunkt inledde vi vår undersökning. För att se ett aktuellt fall av 

opinionsbildning  från intention till utfall  

 

 

2.	  Problemformulering	  
I sin studie Facket i det medialiserade samhället (från 2010) beskriver Jesper Enbom de 

ekonomiska, politiska och värderingsmässiga förändringar som Sverige genomgått de senaste 

trettio åren. Förändringarna har fört med sig nya utmaningar för fackförbundens 

opinionsbildningsverksamhet.1 I dag regerar en allians av fyra borgerliga partier landet och 

Moderaterna börjar beskriva sig själva som ett statsbärande parti. Den förda politiken med 

privatiseringar av offentlig sektor påverkar i högsta grad Kommunals medlemmars inflytande 

på arbetsmarknaden. Kommunal har inte samma starka position gentemot arbetsgivarna som 

tidigare. Kommunals värderingar är alltså inte helt i enlighet med det rådande 

samhällsklimatet. Vi anser att detta gör dem till en intressant opinionsbildare att undersöka 

eftersom de ställs inför stora utmaningar. 

                                                 
1 Enbom, J (2009). Facket i det medialiserade samhället: en studie av LO:s och medlemsförbundens tillämpning 
av news management. Diss. Umeå : Umeå universitet, s 13 
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Vi vill undersöka två aspekter av opinionsbildning. Den första gäller hur fackförbundet 

Kommunal utformar en mediestrategi för att deras budskap ska nå medialt genomslag. 

Medieforskare, som exempelvis Maxwell McCombs och Don Shaw, har genom empiriska 

studier slagit fast att media är en viktig arena för opinionsbildning och har ett stort inflytande 

över vilka frågor som prioriteras av mediekonsumenterna det vill säga opinionen. Därför är 

det av stor betydelse att som opinionsbildare arbeta mot medierna. Den andra aspekten 

handlar om vilken identitet opinionsbildaren vill ha och vad som händer med identitet när den 

gestaltas i medierna. Vi undrar om Kommunal lyckas framstå så som de själva vill skildras 

eller om de framställs på ett - för dem - ofördelaktigt sätt. Reproducerar media Kommunals 

perspektiv på verkligheten eller rekonstrueras budskapen efter andra normer och värderingar? 

Gestaltningsteorin, som beskrivs i metodavsnittet, handlar i stora drag om att det inte finns en 

heltäckande spegling av verkligheten utan att verkligen alltid kommer att rekonstrueras 

beroende på ideologi samt kulturella normer och värderingar.2 

 

3.	  Syfte	  
Målet med uppsatsen är att skaffa oss fördjupad förståelse för opinionsbildning i media. 

Denna förståelse är viktig för att förstå journalisters påverkan på opinionen och hur man som 

opinionsbildare kan arbeta gentemot medier för att få genomslag. Vi söker svar på våra frågor 

genom att göra en fallstudie av fackförbundet Kommunal som en opinionsbildande aktör. 

3.1	  Frågeställningar	  
Våra frågeställningar är:  

 Hur ser villkoren ut för samspelet mellan media (dagspress) och Kommunal? 

 Hur ser Kommunals mediestrategier ut? 

 Hur gestaltar media (dagspress) Kommunals frågor? 

3.2	  Disposition	  
I kapitlet Bakgrund ger vi en genomgång av vilka fackförbundet Kommunal är och kort om 

dess historia. Sedan följer en beskrivning av hur svenska fackföreningar förhållit sig till 

presskontakter från 1930-talet tills i dag. Därefter följer kapitlet Tidigare forskning där vi 

beskriver tre studier. Den första är en studie utförd av LO där de söker svar på hur 
                                                 
2 Strömbäck, J (2009). Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. 1. uppl. 
Stockholm: SNS förlag, s 126 
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fackförbund bör agera i dagens medielandskap. Den andra handlar om fackförbundens villkor 

i ett medialiserat samhälle och i den tredje studeras aktörer i en annan rörelse, kvinnorörelsen, 

och deras samspel med media. Under Teori går vi närmare in på de två teorier vi använder oss 

av  dagordningsteorin och gestaltningsteorin. Dessutom förklarar vi en del begrepp som 

förekommer i uppsatsen. I nästkommande kapitel presenterar vi de metoder vi använt oss av, 

nämligen kvalitativ innehållsanalys och semi-strukturerad intervju, samt vårt etiska 

förhållningssätt i förhållande till informanten. I kapitlet Material och urval redovisar vi vårt 

empiriska material och motiverar urvalsprocessen. Här presenterar vi också den 

opinionsbildande kampanj som ligger till grund för analysen. Därefter följer Analys och 

Slutdiskussion, där vi också reflekterar kring områden för fortsatt forskning. 

 

4.	  Bakgrund	  

4.1	  Vilka	  är	  Kommunal?	  
Kommunal bildades i januari 1910 under namnet Kommunalarbetareförbundet. Då var alla de 

593 medlemmarna män och uppdelade i 18 regionala avdelningar. Förbundet fick sin första 

kvinnliga medlem 1913 och sedan 1955 är majoriteten av Kommunals medlemmar kvinnor. 

Enligt förbundets egna siffror svarar kvinnorna för 81 procent av dagens medlemsantal och 

sedan mitten av 1990-talet har de flesta av förbundets beslutande organ, både lokalt och 

centralt, haft fler kvinnor än män. Kommunal är Sveriges största fackförbund med över 500 

000 medlemmar och numera 21 avdelningar.3 Förr var de flesta medlemmarna 

landstingsanställda, men i dag är majoriteten istället kommunanställda. Även antalet 

privatanställda är numera fler än de landstingsanställda. De fyra största yrkesgrupperna inom 

kommunerna är undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare och vårdare.4 På sin hemsida 

bra villkor på sin arbetsplats i form av bra lön, bra anställningsvillkor, trygghet och inflytande 

på jobbet. Kommunal skriver också att de arbetar för välfärdssamhället och en bra välfärd åt 

alla.5 Sedan juni 2010 är Annelie Nordström ordförande för fackförbundet efter att ha 

                                                 
3 Kommunal. 100 år av facklig kamp, Kommunals hemsida. Senast besökt 2011-10-26, 
http://www.kommunal.se/Kommunal/Om-Kommunal/Kommunal-100-ar/100-ar-av-facklig-kamp1/ 
4 Kommunal. Vi i Kommunal, Kommunals hemsida. Senast besökt 2011-10-26, 
http://www.kommunal.se/Kommunal/Om-Kommunal/Kommunal-i-siffror/Vi-i-Kommunal/ 
5 Ibid 
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efterträtt Ylva Thörn. Den nya ledningen, med Annelie Norström i spetsen, vill jobba mer 

strategiskt med opinionsbildning och även lägga ner mer resurser på det.6 

4.2	  Fackförbundens	  ökande	  behov	  av	  presskontakter	  
Nedan, i Figur 1, ser vi en stadig utvecklig mot att LO och Kommunal allt sedan 1930-talet 

satsat på ökade mediakontakter. Från att ha koncentrerat sig på att förse socialdemokratisk 

press med nyheter vänder man sig idag till alla medier, som man från Kommunal upplever 

som betydelsefulla och arbetar med mediestrategier i den högsta ledningen. En av 

förklaringarna till varför fackförbunden väljer att lägga mer resurser på opinionsbildning via 

media ligger på det politiska planet. Forskning som redovisas av Jesper Enbom i Facket i det 
medialiserade samhället visar att fackförbunden har satsat mer på opinionsbildning under 

perioder med borgerliga regeringar, både mellan åren 1977 till 1982 och i början av 1990-

talet. Detta samband förklaras med att fackförbunden har haft ett så nära samarbete med 

Socialdemokraterna att de inte haft samma behov av opinionsbildande verksamhet då partiet 

satt som regering.7 En annan förklaring ligger i samhällsförändringen kallad 

avkorporativisering. Det korporativa systemet innebar bland annat både SAF (Svensk 

Arbetsgivareförening som är nuvarande Svenskt Näringsliv) och LO fanns representerade i 

statliga myndighetsstyrelser. Där hade de båda aktörerna goda möjligheter att påverka den 

politiska dagordningen och de beslut som fattades. När denna modell avskaffades under 1990-

talet blev LO och dess medlemsförbund hänvisade till nya arenor för att påverka politiska 

beslut.8 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Telefonintervju med Rasmus Korsvall, 2011-11-24, Norrköping. Filnamn: rasmus_del1, tid 02:20 
7 Enbom, J (2009). Facket i det medialiserade samhället: en studie av LO:s och medlemsförbundens tillämpning 
av news management. Diss. Umeå : Umeå universitet, s 71 
8 Ibid, s 12 
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Figur 1 

 

 

 

År  1933  anställdes  för  första  gången  en  pressansvarig  av  LO.  Det  fanns  två  behov  som  
den  pressansvarige  skulle  fylla.  Dels  att  bemöta  det  negativa  skriverier  i  den  borgerliga  
men  även  syndikalistiska  och  kommunistiska  pressen.  (Enbom  s.  57)Dels  att  informera  
socialdemokratiska  tidningarna  om  aktuella  händelser,  pressmeddelanden  skickades  
uteslutande  till  socialdemokratiska  tidningar.(Enbom  s.  64)    

Stödja  socialdemokratisk  press  och  bemöta  kritik  

År  1953  började  LO  skicka  pressmeddelanden  även  till  borgerliga  tidningar.  Men  det  var  
inte  samma  pressmeddelanden  som  skickades.  Under  det  första  året  skickades  bara  17  
st  till  den  borgerliga  men  hela  100  st.  till  den  socialdemokratiska  pressen.  (Enbom  s.  64)  
Det  dröjde  till  början  av  1970-‐talet  innan  LO  skickade  samma  pressmeddelanden  oavsett  
tidningens  politiska  tillhörighet.  (Enbom  s.  65)  

LO  kontaktar  borgerliga  tidningar  

År  1972  blev  Kommunal  det  tredje  av  LO:s  förbund  som  skapade  en  

-‐  
uppgift  var  att  ansvara  för  kontakterna  med  media.  (Enbom  s.  58)  I  mitten  av  1980-‐talet  
utsågs  en  medieansvarig  i  varje  avdelning  för  att  förbundet  då  uppmärksammade  vikten  
av  kontakten  med  media  även  på  lokal  nivå.  (Enbom  s.  61)  

Kommunal  satsar  på  mediakontakter  

På  2000-‐talet  inleddes  ett  nära  samarbete  mellan  den  pressansvariga  och  Kommunals  
ledning.  Enbom  beskriver  detta  som  en  positionshöjning  av  den  pressansvarige  och  

Kommuanal  dock  sena  med  att  ge  den  pressansvarige  en  hög  position.  (Enbom  s.  63)  

Positionshöjning  av  den  pressansvarige  
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5.	  Tidigare	  forskning	  

5.1	  Synliggörande	  av	  arbetarklassen	  
År 2001 hade LO en idédebatt kring massmedierna och klassamhället. Syftet var att utveckla 

LO:s mediepolitik. Debatten bedrevs i seminarieform och diskussioner och forskning som 

framkommit redovisas i boken Klassamhället i massmedierna från samma år. Boken 

innehåller bidrag från två medieforskare, en ledarskribent från Dala-Demokraten, en redaktör 

för den fackliga tidningen Transportarbetaren och en journalist på LO-tidningen. De beskriver 

den mediala situationen som LO har att förhålla sig till.  I Tomas Lappalainens (LO-

tidningen) bidrag beskrivs orsaker till att kring 80 procent av pressen är borgerlig.9 Som 

viktigaste orsak presenteras pressens beroende av annonsintäkter. Ett brev från en annonsör 

som tidningen Nya Norrland fick på 1900-talets början illustrerar med chockerande tydlighet 

hur detta har slagit mot icke borgerliga tidningar. 

Vi tacka för Eder annonsoffert, men då vi av provsända tidningsexemplar kan se, att Eder 

tidning är rent socialistisk, kunna vi naturligtvis inte betjäna oss av Edert anbud, då vi ej med 

ett enda öre vilja bidraga till denna fosterlandsfientliga rörelses framgång.10 

Men även i bokens samtida forskning nämns belägg för påståendet om annonsernas påverkan 

på medielandskapet.11 Robert Sundberg (Dala-Demokraten) vill dock inte överdriva 

betydelsen av den borgerliga pressen och påminner om att det inte finns något likhetstecken 

mellan partisympatier på tidningarnas ledarsidor och hur befolkningen faktiskt har röstat i 

riksdagsvalen.12 I bokens slutord framgår att det inom LO finns en osäkerhet kring vad man 

ska föra fram i den politiska debatten. Vill man återinföra ord som arbetarklass och socialism 

eller inte? Författaren konstaterar att denna fråga måste besvaras innan en tydlig mediestrategi 

kan läggas fram.13 Att synliggöra LO-förbundens medlemmar bör dock vara en huvuduppgift 

föra en mångfacetterad debatt om saker som inte syns .14 Martin 

Viredius (Transportarbetaren) menar i sitt bidrag att arbetarnas bidrag till samhället, 

produktionen, måste lyftas fram. Dels för att höja arbetares status och dels för att vänstern 

måste ta in erfarenheter från produktionen för att kunna driva en realistisk politik. Han 

förklarar frånvaron av produktion och arbetare i medierna med att journalister främst skildrar 
                                                 
9 Ross, S och Holmgren, A (2001). Klassamhället i massmedia: seminarium i Brunnsvik 25-26 september 2001. 
Stockholm: LO, s 42 

10 Ibid, s 44 
11 Ibid, s 45 
12 Ibid, s 38 
13 Ibid, s 90 
14 Ibid, s 87 
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de erfarenheter som ligger nära dem själva. Det blir därför en medelklassdominans i 

medierna.15 Viredius lägger även fram ett förslag på lösning: 

LO:s informationsavdelning kan inte informera bort problemen. Däremot kan LO och andra 

socialdemokratiska folkrörelser finansiera medier som drivs efter fristående journalistiska 

principer men ändå leds med den uttalade ambitionen att återupprätta respekten för arbetets 

villkor.16 

Han menar alltså att LO måste satsa på egna kanaler för att skapa debatt om de frågor som 

organisationen vill lyfta. 

5.2	  Fackförbund	  och	  media	  
Vi har läst Jesper Enboms avhandling Facket i det medialiserade samhället - En studie av 
LO:s och medlemsförbundens tillämpning av news management. Enbom är medie- och 

kommunikationsvetare och avhandlingen är hans doktorsavhandling. 

Det övergripande syftet är att belysa svårigheterna och möjligheterna som för en idéburen och 

medlemsbaserad rörelse, såsom fackföreningsrörelsen, att göra sig gällande i den 

medialiserade samhällsdebatten.17 

Avhandlingen förklarar bakgrunden till dagens mediala situation samt redogör för en hel del 

forskning kring svenska medier och fackförbundens historia. Enboms eget material består av 

en mängd arkivmaterial, däribland verksamhetsberättelser från femton LO-anslutna 

fackförbund.18 Han har också intervjuat pressansvariga på LO och de olika förbunden.19 

Kommunal har en stor roll i avhandlingen eftersom att de är en av de förbund som kommit 

längst i utvecklandet av mediekontakter.20 

Det framkommer i avhandlingen att de pressansvariga upplever många problem med att nå ut 

med fackföreningarnas frågor i media. De beskriver mediernas medelklassfokus som en viktig 

anledning till att medlemmarnas problem inte får ta plats i medierna. Som exempel nämns att 

det skrivs mycket om stress i arbetslivet, men nästan inget om förslitningsskador som är den 

vanligaste orsaken till sjukskrivning bland LO:s medlemmar.21 Avhandlingen beskriver också 

hur fackförbundens förhållande till medier och opinionsbildning förändrats över tid. En av 
                                                 
15 Ibid, s 74 
16 Ibid, s 75 
17 Enbom, J (2009). Facket i det medialiserade samhället: en studie av LO:s och medlemsförbundens tillämpning 
av news management. Diss. Umeå : Umeå universitet, s 14 
18 Ibid, s 41 
19 Ibid, s 44 
20 Ibid, s 73 
21 Ibid, s 89 
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informanterna, som arbetade som kommunikationsstrateg på Kommunal, har förståelse för att 

det är svårt för journalisterna som själva har en pressad arbetssituation att göra bra 

reportage.22 Den pressansvarige på ett annat förbund har en mer pessimistisk syn på 

journalistkåren och uttrycker sig så här: 

(F)örut var det ju medelklassungar och överklassungar som ändå hade någon rest från -68 där 

dom ville förändra världen, i revolt mot sina föräldrar. Men idag finns inte det utan idag är det 

bara överklass och medelklass som överhuvudtaget inte har en aning om hur verkligheten ser 

ut.23 

De pressansvariga i studien har dock alla förtroende för de journalister som riktat in sig mot 

arbetsmarknadsjournalistik.24 Antalet specialinriktade journalister har dock minskat. 

Minskningen beror enligt Enbom på den ökade konkurrensen på mediemarknaden, som 

tvingar tidningar och andra medier att krympa sina redaktioner. Denna utveckling har även 

lett till att journalisternas tid för varje reportage minskar. Tidsbristen kan dock få positiva 

effekter för fackförbundens opinionsbildning då journalisternas behov av färdigt material 

ökar.25 Om ett fackförbunds ledning vill agera snabbt i en fråga som kommit upp på 

mediernas dagordning kan flera problem dyka upp. Enbom beskriver hur fackförbundens 

behov av att förankra sina beslut bland förbundens medlemmar gör det svårt att anpassa sig 

till det höga tempo som råder i medierna.26 Han beskriver även andra problem med att ge 

ordföranden en allt för framträdande roll: 

Det fokus som sätts på ordföranden rimmar inte heller fullt ut med en medlemsstyrd och 

demokratisk organisation.27 De pressansvariga som intervjuats ser dock inga problem 

med att föra fram ordföranden som ett varumärke för sitt förbund.28 

5.3	  Sociala	  rörelser	  och	  offentlighet	  
En artikel som vi har inspirerats av under arbetet med vår uppsats ä

Leonor Camauër, medieforskare vid Örebro universitet. I artikeln undersöker författaren 

samspelet mellan tre kvinnoföreningar och massmedia, och kvinnoföreningarnas kamp för att 

nå den dominerande massmediebaserade offentligheten. De tre studerade föreningarna är en 

kvinnojour, en lokalgrupp inom Kvinnofronten och en förening som ger ut en feministisk 

                                                 
22 Ibid, s 88 
23 Ibid, s 89 
24 Ibid, s 90 
25 Ibid, s 152 
26 Ibid, s 96 
27 Ibid, s 97 
28 Ibid, s 102 
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tidskrift. I artikeln fokuserar Camauër på tre aspekter: resultatet av samspelet (så som det tar 

sig uttryck i den faktiska mediebevakningen), villkoren för samspelet och dess konsekvenser 

för föreningarna.29 Det empiriska materialet i artikeln kommer från ett större 

forskningsprojekt om kvinnoföreningar, identitet, offentlighet och massmedier där både 

etnografiska och textanalytiska metoder har använts.30 Camauër har bland annat intervjuat 

informanter från respektive förening och kartlagt mediebevakningen kring dessa. 

De teorier som Camauër har använt sig av reder ut begreppen medborgarskap och 

offentlighet. I vårt fall är tolkningarna av offentlighet mest aktuella. Camauër menar att en del 

av en fungerande demokrati är det offentliga samtalet där alla medborgare och 

medborgargrupper ska ges möjlighet att delta. Detta samtal sker i vad Camauër beskriver som 

organisationers och dominerande mediers offentligheter. Dessa existerar parallellt med 

varandra.31 Den tyske sociologen och filosofen Jürgen Habermas är den som arbetade fram 

offentlighetsteorin, men Camauër använder sig till stor del av den politiske filosofen Nancy 

Fraser som istället förespråkar en utveckling av Habermas teori. Till skillnad från Habermas 

anser Fraser att uppkomsten av många olika offentligheter är ett steg mot demokrati snarare 

än ett steg från. Fraser myntade begreppet subaltern counter-publics, som Camauër kallar 

oppositionella offentligheter: 

upptagna av att bilda opinion och (om) skapa 

av verkligheten till allt bredare publiker.32 

 

Just begreppet oppositionell står för en relation mellan den som opponerar och det man 

opponerar mot, skriver Camauër och exemplifierar genom kvinnorörelsen som bland annat 

opponerar mot uppfattningarna om vad en kvinna bör vara, hennes plats i det offentliga och 

privata samt alla former av ojämlikhet mellan kvinnor och män. Camauër fokuserar alltså på 

samspelet mellan kvinnorörelser och massmedier, ett område som hon anser har kommit i 

                                                 
29 Politikens medialisering av Berglez , Peter och Amnå, Erik (1999).  
Stockholm: Fakta info direkt, s 262 

30 Ibid 
31 Ibid, s 257 
32 Ibid, s 258 
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massmedierna utgör en av de huvudsakliga arenor där oppositionella offentligheter skulle 

kunna kommunicera sina tolkningar av verkligheten till .33 Vidare 

massmediernas institutionella scener och ramar .34 Camauër talar även om en offentlig 
identitet och hänvisar då till medieforskaren Liesbet van Zoonen: 

Rörelsers kollektiva identitet skapas genom symboliska interaktioner (till exempel debatter) 

inom rörelsen och med aktörer utanför den. I denna process är massmedier en viktig part. De 

väljer och betonar vissa händelser och drag hos rörelsen och försummar andra. På detta sätt 

skapas rörelsens offentliga identitet, där ideologiska, organisatoriska, yrkesmässiga och 

offentliga identiteten skapas genom interaktion mellan medier och rörelse, men interaktionen 

äger rum inom ramarna för den hegemoniska sociala ordningen.35 

Camauër drar flera slutsatser av sin undersökning. När det gäller villkoren konstaterar hon att 

ingen part ensam styr samspelet, men att medierna ändå har en större kontroll. Detta visar sig 

i resultatet av samspelet då massmedier normaliserar Jouren, tystar ner och osynliggör 

Kvinnofronten och till viss del förbiser några av Tidskriftens tolkningar och strävanden.36 När 

mängden information, erfarenhet och kunskap begränsas bidrar massmedia till en lägre 

kvalitet hos det offentliga samtalet. Då föreningarnas tolkningar av verkligheten osynliggörs 

medlemmarna den medborgerliga kulturella rättigheten till deltagande, det vill säga rätten att 

tala om sitt eget liv och samhällslivet med sin egen röst .37 Rörelsernas medlemmar hindras 

från att uttrycka sina framtidsvisioner och medieanvändarna från att ta del av dessa. Camauër 
menar också att konsekvensen av samspelet är att några av de studerade föreningarna fick 

anpassa sig till mediernas förväntningar för att överhuvudtaget få framträda i dessa. 

Medlemmar i alla tre föreningar säger sig vara medvetna om massmedielogiken som styr 

samspelet, men trots det har inte alla en tydlig mediestrategi. Avslutningsvis menar Camauër 

att det är viktigt för organisationer som vill delta i det offentliga samtalet att reflektera över 

ånga 

medborgare skulle kunna ta del av föreningars tolkningar av ve .38 

                                                 
33 Ibid, s 259 
34 Ibid 
35 Ibid, s 261 
36 Ibid, s 277-278 
37 Ibid, s 278 
38 Ibid, s 279 
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6.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  

6.1	  Dagordningsteorin	  
Redan under tidigt 1920-tal lade den amerikanske forskaren Walter Lippmann grunden till 

vad som senare kom att kallas dagordningsteorin. I Lippmanns verk Public Opinion från 1922 

våra fönster mot den omgivande världen och är en primär källa till bilderna i våra huvuden. 

Begreppet dagordningsteori myntades dock först på 1960-talet av medieforskaren Maxwell 

McCombs och hans kollega Don Shaw som tog forskningen om massmedias påverkan på 

allmänheten ett steg längre och utvecklade Lippmanns tes. Vid 1968-års amerikanska 

presidentval genomförde kollegorna en mindre undersökning i samhället Chapel Hill i den 

dagordningen för en politisk kampanj genom att påverka väljarnas prioritering av olika 

.39 Alltså - de frågor som media uppmärksammar blir de frågor som väljarna anser är 

viktiga. McCombs och Shaw valde att kalla medias inflytande över dagordningen för 

dagordningsmakt, eller agenda setting (the agenda setting theory). Duon jämförde vilka frågor 

som var mest intressanta för väljarna i Chapel Hill med vilka frågor som samtidigt fick 

utrymme i de nyhetsmedier som användes av samma personer. Studien bestod av intervjuer 

med slumpvisutvalda väljare som ännu inte bestämt hur de skulle rösta och en innehållsanalys 

av nio nyhetskällor i form av fem lokala och nationella dagstidningar, två tv-kanaler och två 

tidskrifter.40 Majoriteten av jämförelserna visade att McCombs och Shaws hypotes stämde - 

prioriteringen av en samhällsfråga överförs från mediernas till allmänhetens dagordning. 

Detta scenario illustreras nedan i Figur 2. 

 

 

 

 

                                                 
39 McCombs, M (2006). Makten över dagordningen: om medierna, politiken och opinionsbildningen. 1. uppl. 
Stockholm: SNS förlag, s 26-27 

40 Ibid, s 27-28 
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Figur 2. Massmediernas dagordningsfunktion 

 

 

Den mindre Chapell Hill-studien har följts av åtskilliga större empiriska undersökningar av 

nyhetsmediernas dagordningsmakt runt om i världen som pekar på samma resultat som i 

Chapel Hill-studien. Det är främst dagordningar över samhällsfrågor som har studerats, men i 

boken Makten över dagordningen - Om medierna, politiken och opinionsbildningen 

understryker McCombs att en dagordning teoretiskt sett även kan bestå av exempelvis en rad 

andra frågor, politiska kandidater eller konkurrerande institutioner.41 Det som vår 

uppmärksamhet riktas mot eller som vi har en attityd till eller åsikt om kallas objekt. Varje 

objekt på dagordningen har i sin tur ett antal attribut, vilket innebär alla de egenskaper och 

drag som kännetecknar ett objekt. McCombs skriver: 

Både det urval av objekt som uppmärksammas och det urval av attribut som ska ge en bild av 

dessa objekt har viktiga funktioner i dagordningsprocessen. En viktig del i nyhetsmediernas 

dagordning och dess uppsättning av objekt är de attribut som journalister och så småningom 

delar av allmänheten ser framför sig när de tänker och talar om ett givet objekt.42 

McCombs talar om dagordningsteorins första och andra nivå. Den första nivån är 

överföringen av prioriteringen av ett objekt, från mediernas till allmänhetens dagordning, 

kallas den traditionella dagordningsteorin och fokuserar på ett tidigt steg i 

kommunikationsprocessen - 

politisk kandidat eller något annat ämne dyker upp på allmänhetens dagordning betyder att det 

har fått 43 Den andra nivån gäller istället hur 

nyhetsmediernas dagordningar över attribut påverkar allmänhetens dagordning. Detta steg 

handlar istället om förståelse, vilket är det Lippmann beskriver som bilderna i våra huvuden. 

Vilka aspekter av frågan framhävs - ämnet eller den politiska kandidaten? McCombs 

                                                 
41 Ibid, s 97 
42 Ibid, s 99 
43 Ibid, s 100 
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understryker skillnaden mellan de två nivåerna, uppmärksamhet och förståelse. Han menar att 

medierna via den första nivån talar om för oss vad vi ska tänka på och att den andra nivån i 

sin tur talar om för oss hur vi ska tänka om vissa frågor, personer eller situationer som 

medierna rapporterar om.44 Det finns många släktband mellan dagordningens andra nivå, som 

gäller attribut, och gestaltningsteorin som redovisas senare i detta kapitel. 

Dagordningsteorin är en av de mest undersökta teorierna någonsin inom områdena 

masskommunikation och medieeffekter. Teorin har haft en stor historisk betydelse samtidigt 

som den har en nutida relevans. Även om det har gjorts ett otal empiriska undersökningar 

utifrån dagordningsteorin sedan den först publicerades 1972, finns fortfarande områden där 

teorin ännu inte har tillämpats.45 Ett sådant exempel är nya medier. McCombs menar att ny 

kommunikationsteknik skapar visioner om en förändrad framtid och att Internet med sitt stora 

utbud av nyhets- och informationskällor kan innebär slutet för den dagordningsmakten vi 

hittills upplevt. 

Därute finns många dagordningar, lätt tillgängliga för allmänheten. Några 

samhällsobservatörer har förutspått att dagordningsmakten kommer att upphöra när 

publikgrupperna splittras och praktiskt taget alla har en unik mediedagordning som är en 

högst individualiserad blandning, byggd på denna stora tillgång på nyhets- och 

informationskällor.46 McCombs skriver att resultatet av dessa personliga dagordningar blir, 

vad han kallar, en medborgarnas dagordning som kännetecknas av mångfald och splittrad 

uppmärksamhet. Framtidsvisionen utgår från att det kommer att finnas många olika 

mediedagordningar och personliga dagordningar som inte är särskilt socialt sammanhållna 

eftersom nischade medier kommer att erbjuda flera olika dagordningar, till motsats från 

dagens situation inom masskommunikation där breda grupper tar emot mediernas starkt 

överlappande dagordningar.47 McCombs menar dock att det i nuläget inte finns något som 

stödjer en sådan utveckling då de flesta nyhetsplatser på Internet är dotterbolag till de 

traditionella medierna och på så sätt bibehåller sin makt samt att de flesta som läser 

nättidningarna även är regelbundna läsare av papperstidningen. Trots den stora tillgången på 

                                                 
44 Ibid 
45 Ibid, s 12-13 
46 Ibid, s 185-186 
47 Ibid, s 186 
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webbbplatser råder ett nyhets- och informationsoligopol där ett fåtal aktörer förfogar över den 

största delen nätanvändare, enligt McCombs.48 

6.2	  Gestaltningsteorin	  	  
Erving Goffman ville med sin bok Frame Analysis: An Essay on the Organization of 
Experience från 1986 beskriva hur människan skapar och använder tolkningar för att göra sin 

omvärld begriplig.49 Människor skapar tolkningar eller kognitiva scheman för att underlätta 

förståelsen av nya intryck.50 Gestaltningsteorin är en svensk översättning av framing theory, 

som vi har valt att använda eftersom vi då slipper grammatiska svårigheter som användandet 

av ett engelskt begrepp för med sig. När vi talar om handlingen (ursprungligen to frame) 

använder vi begreppet rama in och som substantiv (ursprungligen framing) använder vi 

begreppet inramning. Värt att påpeka är dock att Jesper Strömbäck använder begreppen att 
gestalta och gestaltning.  I uppsatsen har vi använt oss av två tillämpningar av teorin, dels på 

media och dels på sociala rörelser. Eftersom vi lyfter fram vad inramning innebär både för en 

social rörelse och för journalister kan vi också resonera kring vad som händer när ett budskap 

skickas mellan de båda aktörerna. 

6.2.1	  Journalister	  ramar	  in	  berättelser	  
Jesper Strömbäck förklarar i boken Makt medier och samhälle hur gestaltningsteorin används 

inom medieforskningen. Den forskning som undersöker mediernas inramningar har till största 

del handlat om hur publikens bild av verkligheten formas av dessa. Forskningen har visat att 

mediernas bild av verkligheten har stor betydelse för hur publiken uppfattar de delar av 

verkligheten som medierna beskriver.51 Det betyder att medierna utövar makt och att de väljer 

hur verkligheten ska beskrivas.52 Gestaltningsteorin handlar inte om att journalisterna skulle 

vinkla nyheter för att de är subjektiva. Teorin handlar om något som journalisterna är tvingade 

att göra, nämligen att tolka och rama in verkligheten.53 Att spegla verkligheten precis så som 

den är, är inte möjligt. Det finns alltid aspekter som inte kommer att få plats i en 

medieproduktion, vare sig det är ett långt reportage eller en kort notis. Det finns enligt 

                                                 
48 Ibid, s 186-187 
49 Wikipedia. Senast besökt 2011-12-05, http://en.wikipedia.org/wiki/Erving_Goffman#Frame_Analysis 
50 Strömbäck, Jesper (2009). Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. 1. uppl. 
Stockholm: SNS förlag, s 119 

51 Ibid, s 126 
52 Ibid, s 124 
53 Ibid, s 126 
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Strömbäck inget stöd i forskningen för att medier bara speglar verkligheten.54 Journalisterna 

ramar in verkligheten genom att göra flertalet val. Valen som ska göras gäller följande: 

 Hur ska informationen organiseras? 
 Hur skapas sammanhang? 
 Vilka vinklingar ska användas? 
 Vilka fakta ska redovisas? 
 Vilka attribut ska objektet för nyheten tilldelas? 
 Vilka källor ska få komma till tals? 
 Vilka ord ska användas?55 

Strömbäck presenterar sex typer av inramningar som journalister använder sig av. 

Forskningen på området som presenterats har visat att valet av inramning påverkar hur 

publiken uppfattar den fråga som beskrivs.56 Strömbäck tar upp flera exempel på hur forskare 

belagt detta samband. En forskare undersökte medias inramning av problem som brottslighet 

och terrorism. Två inramningar och deras konsekvenser granskades. Den första inramningen 

är händelseorienterad  enskilda personer eller händelser används för att illustrera problem 

som är generella.57 Denna typ av inramning leder till att publiken lägger skulden på 

individnivå. Konsekvensen kan bli att politiska makthavare skyddas och att inga krav på 

strukturella förändringar kommer att resas av de som nås av nyheten i händelseorienterad 

form. Den andra ramen är tematisk  problemen framställs som samhälleliga och ges en 

bakgrundsförklaring och ett sammanhang. En tematisk inramning leder till att publiken söker 

lösningar på samhällelig nivå.58 En annan undersökning som Strömbäck presenterar 

undersökte tidningsjournalistik kring sjukvårdspolitik. I vissa artiklar beskrevs frågan ur ett 

etiskt perspektiv och i andra ur ett materialistiskt perspektiv. Det visade sig att valet av 

perspektiv fördes över till de som läst de olika artiklarna då de skulle bedöma frågan om 

sjukvårdspolitiken. En tredje studie visade att användning av så kallade spelgestaltningar 

bidrar till ökad misstro mot politiker. Spelgestaltningen beskriver politiken som ett spel 

mellan aktörer som handlar efter egenintresse och som bara intresserar sig för makten i sig. 

Ett alternativ till spelgestaltningen är att i stället fokusera på sakfrågor, det vill säga beskriva 

politikers åsikter och innehållet i deras förslag.59 När journalister skriver och väljer hur de ska 

beskriva eller rama in verkligheten för sin publik är de ibland fullt medvetna om sina val. 

                                                 
54 Ibid, s 120 
55 Ibid, s 124 
56 Ibid, s 128-129 
57 Ibid, s 126 
58 Ibid, s 126-127 
59 Ibid, s 128-129 
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Andra gånger avgörs inramningen av att journalisten arbetar efter en förutbestämd rutin eller 

under tidspress och då blir valet av inramning mindre medveten.60 

6.2.2	  Sociala	  rörelser	  tolkar	  och	  agerar	  
I boken Social movementes - an introduction applicerar professorerna Donatella Della Porta 

och Mario Diani gestaltningsteorin på sociala rörelser. Med hjälp av Della Porta och Dianis 

tillämpning av teorin på sociala rörelser kan vi förstå de tolkningar av verkligheten som 

Kommunal vill förmedla i sin opinionsbildning. Della Porta och Dianis pekar ut specifika 

problem som just folkrörelsers organisationer har med att nå ut med sina perspektiv i 

dominerande media. För ordningens skull börjar vi med att fastslå att Kommunal inte är en 

folkrörelse. Kommunal och de flesta andra fackföreningar är organisationer som ingår i 

arbetarrörelsen. Arbetarrörelsen i sin tur, den är en folkrörelse.61 En folkrörelse arbetar 

kollektivt och under längre tid för att förändra det som deltagarna upplever som 

missförhållanden i samhället. Rörelsens deltagare skapar egna inramningar som tillåter dem 

att inbördes utveckla egna mål och metoder samt tala om frågor som ignoreras av 

omgivningen. De egna inramningarna gör det möjligt att använda begrepp och hylla värden 

som inte ingår i den dominerande diskursen.62 

En inramning är dock inget som en organisation skapar från grunden. Tolkningsramar skapas 

i processer och blandar eller bygger vidare på de olika tolkningsramar som redan existerar i 

samhället.63 Problem i människors vardag kan tolkas på olika vis och olika tolkningar kopplas 

till olika syn på hur problem ska lösas. Della Porta och Diani skriver att en viktig uppgift för 

rörelsen är att hävda sin rätt att tolka och ta itu med problem. De som lyckas blir erkända som 

språkrör för särskilda intressen.64 

När aktörer från sociala rörelser vill nå fram till sin omgivning blir det nödvändigt att vara 

något flexibel i sina värderingar, påpekar Della Porta och Diani. Detta kan dock komma i 

konflikt med vad rörelsen i sig är beredd att göra. Det utåtriktade budskapet kan bli en faktor 

som begränsar friheten att agera i enlighet med rörelsens övertygelse.65 För fackföreningar 

blir detta en realitet när det kommer till användningen av strejkvapnet. Eftersom en strejk i 

regel får negativa konsekvenser för delar av omgivningen finns en risk att arbetarrörelsens 

                                                 
60 Ibid, s 120 
61 Della Porta, Donatella & Diani, Mario (1999). Social movements: an introduction. Oxford: Blackwell, s 18 
62 Ibid, s 72 
63 König, T. Useful Concepts for Frame Analyses. Senast besökt 2011-12-07, 
http://www.ccsr.ac.uk/methods/publications/frameanalysis/framing_concepts.html 
64 Della Porta, Donatella & Diani, Mario (1999). Social movements: an introduction. Oxford: Blackwell, s 70 
65 Ibid, s 68 
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folkliga stöd minskar med en strejk.66 Då rörelsen transformerar sina budskap blir de mer i 

enlighet med de inramningar som finns bland allmänheten.67 Men budskapen riskerar då att ha 

förändrats till oigenkännlighet för rörelsens deltagare.68 

 

6.4	  Begrepp	  

6.4.1	  Medialisering	  
En samhällsutveckling där medierna får allt större betydelse. Kent Asp beskriver utvecklingen 

som en medialiseringsspriral  som får både opinionsbildare och journalister att ständigt 

förfina sina metoder för att synas respektive kritiskt granska nyheter. När journalisterna blir 

mer kräsna blir opinionsbildaren bättre på att paketera sitt budskap och så fortsätter det varv 

på varv.69 

6.4.2	  Fackförening	  

medlemmarnas intressen i förhållande till arbetsgivaren .70 Grunden till ett fackförbund är att 
medlemmarna sluter sig samman och lovar att gemensamt kämpa för allas bästa .71 

6.4.3	  LO	  
Landsorganisationen i Sverige som vanligtvis förkortas LO. LO är en organisation där 14 

svenska fackföreningar samarbetar. Tillsammans har LO-förbunden drygt 1,5 miljoner 

medlemmar.72 

6.4.4	  Klass	  
Vi har utgått från en modell för klassindelning som heter ESEK (Europeisk Socio-Ekonomisk 

Klassifikation). Modellen har utvecklats av sociologen John H. Goldthorpe och uppgifterna 

om hans klassifikation är hämtade ur En fråga om klass (2010). Boken är skriven av en rad 

forskare som alla utgått ifrån ESEK då de skrivit sina bidrag. I modellen finns hela tio 

                                                 
66 Ibid, s 178 
67 Ibid, s 75 
68 König, T. Useful Concepts for Frame Analyses. Senast besökt 2011-12-07, 
http://www.ccsr.ac.uk/methods/publications/frameanalysis/framing_concepts.html 
69 Enbom, J (2009). Facket i det medialiserade samhället: en studie av LO:s och medlemsförbundens tillämpning 
av news management. Diss. Umeå : Umeå universitet, s 10 
70 Nationalencyklopedin. Sökord: fackförbund, Nationalencyklopedins hemsida. Senast besökt 2011-12-06, 
http://www.ne.se/lang/arbetstagarorganisation 
71 Kommunal. Vad är ett fackförbund?, Kommunals hemsida. Senast besökt 2011-12-06, 
http://www.kommunal.se/Kommunal/Om-Kommunal/Fackguiden/Vad-ar-ett-fackforbund/ 
72 LO. En presentation av LO, senast besökt 2011-12-06, 
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/702BAB10A35C5A22C1256E3C004FED03 
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klasspositioner definierade och de delas in i grupperna tjänstemanna-klassen, mellanskikten 

och arbetarklassen.73 

Tjänstemannaklass	  
Position 1: Här återfinns chefer, arkitekter, jurister, universitetslärare och företagare med fler 

än tio anställda. Position 2: Journalister, sjuksköterskor, gymnasielärare och präster.74 År 

2008 ingick 35 procent av Sveriges befolkning i tjänstemannaklassen.75 

Mellanskikt	  
Position 3 till 6. Här återfinns fritidspedagoger, fastighetsmäklare och sekreterare.76 År 2008 

ingick 25 procent av befolkningen i mellanskikten.77 

Medelklass	  
Ordet medelklass ingår inte som klassposition i ESEK-modellen. Ordet medelklass, som 

förekommer i tidigare forskning som vi använt oss av, förekommer även i En fråga om klass 
men då som ett begrepp för att undersöka vilken samhällsposition individer identifierar sig 

med och inte för att beskriva samhällets faktiska klasstrukturer.78 

Arbetarklass	  
Position 7 till 9. Här återfinns Kommunals medlemmar så som barnskötare, 

renhållningsarbetare och en mängd serviceyrken. Men givetvis även yrken i andra sektorer så 

som byggnadsarbetare och brevbärare.79 År 2008 ingick 41 procent av befolkningen i 

arbetarklassen.80 

 

7.	  Metoder	  
För att genomföra studien har vi valt att använda oss av två metoder. Vi har genomfört en 

kvalitativ innehållsanalys av dokument i form av pressmeddelanden och tidningsartiklar. Som 

ett komplement har vi en hållit en semistrukturerad intervju. 

                                                 
73 Oskarson, M, Bengtsson, M & Berglund, T (red.) (2010). En fråga om klass: levnadsförhållanden, livsstil, 
politik. 1. uppl. Malmö: Liber, s 23 
74 Ibid, s 23 
75 Ibid, s 24 
76 Ibid, s 23 
77 Ibid, s 24 
78 Ibid, s 34 
79 Ibid, s 23 
80 Ibid, s 24 
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7.1	  Innehållsanalys	  
Vi har valt att använda oss av en kvalitativt inriktad innehållsanalys framför en kvantitativ, 

eftersom att vi vill veta hur Kommunal framställs i media framför antalet gånger 

fackförbundet har förekommit i svensk dagspress under vår utvalda tidsperiod. Alan Bryman, 

angreppssätt när det gäller analys av dokument och texter som på ett systematiskt sätt syftar 

till att kvantifiera innehållet utifrån kategorie .81 I ett förstadium till 

fallstudien gjorde vi en enklare kvantitativ innehållsanalys för att få en överblick över 

materialet, som består av tidningsartiklar och Kommunals egna pressmeddelanden. Vi 

räknade antalet publicerade pressmeddelanden på Kommunals hemsida och antalet 

artikelträffar där fackförbundet nämndes. Detta material har vi sedan sammanfattat och 

kategoriserat, vilket gav oss en överblick över materialet och möjliggjorde vårt urval. 

Vad menas då med en kvalitativ innehållsanalys? Sigmund Grønmo, professor i sociologi och 

systematisk genomgång av dokument med sikte på kategorisering av innehållet och 

metoden kan användas i fråga om alla sorters dokument oavsett om dokumenten är i form av 

text eller tal, ljud eller bilder.82 Grønmo beskriver metoden enligt följande: 

bilder eller andra innehållselement, där man syftar till att belysa specifika problemställningar. 

Det kan t.ex. röra sig om att få inblick i vilka argument, ståndpunkter, attityder eller 

värderingar som spelar en cent .83 

Grønmo delar in arbetsprocessen i två steg: förberedelser för datainsamlingen och 

genomförande av datainsamlingen. Precis som Grønmo beskriver arbetsprocessen har vi 

under datainsamlingens gång haft ett fokus när det gäller vilka texter vi är intresserade av och 

vi har haft ett tydligt mål med studien.84 Under genomförandet av datainsamlingen har vi gått 

igenom de texter som vi allteftersom valt ut för innehållsanalysen och diskuterat vilka texter 

som är mest relevanta för studien. Grønmo menar att analysmetoden är flexibel på det sättet 

att den tillåter att nya texter och källor kan tillkomma under datainsamlingen.85 På samma sätt 

                                                 
81 Bryman, A (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi, s 192 
82 Grønmo, Sigmund (2006). Metoder i samhällsvetenskap. 1. uppl. Malmö: Liber, s 188 
83 Ibid, s 132 
84 Ibid, s 190 
85 Ibid, s 191 
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har vi inkluderat och strukit material då vi har samlat in material. Grønmo menar också att det 

är viktigt att göra en källkritisk bedömning av texten som ska analyseras och sätta den i 

relation till kontexten för att man ska kunna tolka och förstå innehållet. Då går det att svara på 

frågor om representation och betydelse, som exempelvis om det är författarens eget budskap 

som kommer till uttryck eller är framställningen ett budskap från en större grupp, organisation 

eller institution? Vilken var författarnas intention med framställningen, och hur uppfattades 

texterna av läsarna? Vilket budskap avsåg texten att förmedla, och hur tolkades budskapet av 

mottagarna?86 I vår studie kommer vi dock inte att undersöka mottagarnas reception av 

artiklar och pressmeddelanden. 

Nästa steg är att göra ett urval av och registrera det relevanta innehållet i de olika texterna 

med utgångspunkt i problemställningen och den prioritering av teman som gjordes under 

förberedelsestadiet.87 Under datainsamlingen görs också en kategorisering av det relevanta 

innehållet i texterna. Kategoriseringen går ut på att bedöma och tolka innehållet i texterna i 

relation till problemställningen samt bedöma olika delar av innehållet i förhållande till 

varandra. Då kan man identifiera gemensamma drag i texterna och sedan gruppera dessa i 

kategorier. Grønmo skriver att kategoriseringen är en del av dataanalysen och hjälper till att 

bättre belysa problemställningen och bedöma vilka texter som kan vara relevanta för 

analysen. Därför ska kategoriseringen påbörjas redan under datainsamlingen och pågå 

parallellt med urvalet och registreringen av innehållet.88 

7.1.1	  Checklista	  för	  innehållsanalysen	  
För att underlätta en systematisk genomgång av texterna valde vi att skapa och sedan utgå 

från en slags checklista som innehåller ett antal faktorer som vi tagit särskild hänsyn till då vi 

arbetat fram resultat och analys: 

 Placering i tidningen? 

 Omfång: notis eller artikel? 

 Vilka kommer till tals? 

 Vilka tolkningsramar och perspektiv kan vi hitta i texterna? 

 Källkritik och relevans för uppsatsens syfte 

 Tidningen som kontext 

                                                 
86 Ibid, s 191 
87 Ibid 
88 Ibid, s 192 
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7.2	  Semi-‐strukturerad	  intervju	  
Vi har använt oss av intervjuformen semi-strukturerad intervju. I sin bok 

Samhällsvetenskapliga metoder förklarar Alan Bryman vad som kännetecknar metoden. 

Forskaren har en så kallad intervjuguide med teman och frågor som hon vill ha besvarade 

under intervjun. Det är tillåtet för forskaren att under intervjuns gång ändra ordning på 

frågorna och att ställa följdfrågor som inte fanns i intervjuguiden.89 Detta stämmer väl 

överens med den intervju som vi har genomfört. 

Fokus i den semi-strukturerade intervjun ligger det som intervjupersonen upplever vara 

viktigt vid en förklaring och förståelse av händelser, mönster och bete .90 I metoden är 

det även tillåtet att låta informanten själv välja och ta upp teman.91 Innan tillfället för vår 

intervju skrev informanten i ett mail att han gärna beskrev ett fall av lyckad opinionsbildning, 

vilket vi också lät honom göra. I enlighet med 

Brymans checklista för utformning av intervjuguide92 inordnade vi våra frågor i teman för att 

skapa en logisk följd. Under själva intervjun tillät vi oss dock att vid behov bryta följden. Vi 

skapade frågor som skulle hjälpa oss att svara på uppsatsens frågeställningar. Vi utformade 

frågorna så att informanten skulle förstå dem och undvek ledande frågor. Vi började intervjun 

med att ställa bakgrundsfrågor om informanten själv samt om Kommunals 

informationsavdelning. Intervjuguiden står som Bilaga 1. 

Intervjun genomfördes via telefon. Vi hade först via mail kommit överens med informanten 

om att vi skulle ringa upp en bestämd tid och att intervjun skulle spelas in. Vi hade även talat 

om vilka teman vi ville ta upp och, som vi beskrivit ovan, hade även informanten bidragit 

med ett tema. Under intervjun använde vi en radiostudio belägen i lokaler på Linköpings 

universitet. Då kunde vi båda delta i samtalet och spela in med bra kvalité. Under intervjun 

ansvarade en av oss för tekniken och den andra för att hålla koll på att intervjuguiden följdes. 

Eftersom vi kom på olika följdfrågor ställde båda frågor till informanten. Situationen blev inte 

rörig av detta eftersom vi var tydliga mot informanten och hade god kontakt med varandra 

under intervjun, som sammanlagt pågick i 50 minuter. 

Då en fil med hela intervjun blev otympligt stor att hantera delade vi upp intervjun i två 

ljudfiler. Det är dessa två filer som vi hänvisar till då vi redovisar källan till intervjumaterialet. 

                                                 
89 Bryman, A (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi, s 301 
90 Ibid 
91 Ibid, s 302 
92 Ibid, s 305 
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Efter intervjun var gjord lyssnade vi var och en för sig igenom ljudfilerna. I ett gemensamt 

dokument gjorde vi samtidigt minnesanteckningar över partier ur intervjun som var relevanta 

för vår undersökning. I dokumentet antecknades tidsangivelser för ljudfilerna för att vi enkelt 

skulle hitta ett utvalt parti då vi behövde det. När vi sammanställde uppsatsens analys gick vi 

tillbaka till dokumentet för att transkribera de av informantens utsagor som vi ville citera. Vi 

valde att inte transkribera intervjun i sin helhet eftersom det saknades anledning till det. 

Genom att spara ljudfilerna och genom tidsangivelser då vi refererar till intervjun är det 

möjligt att gå tillbaka och kontrollera källan. När vi gjorde transkriberingar av utvalda delar 

rensade vi bort stakningar, upprepningar och vissa utfyllnadsord som inte tillförde viktig 

information eller avslöjande attityder. Detta gjorde vi för att skapa en läsarvänlig text samt för 

att vi inte ville framställa informanten som mindre talför. Talat språk granskas inte på samma 

vis som det skrivna och det var i detta fall inte nödvändigt med en ordagrann transkribering. 

7.3	  Etiska	  överväganden	  
Då forskaren använder sig av utomstående människor i sin studie, antingen genom att forska 

om dem eller genom att de bidrar med information, måste forskaren ta hänsyn till ett antal 

forskningsetiska riktlinjer för att skydda sina källor. Detta gäller forskningsobjekt och 

datakällor, som exempelvis personer, grupper, organisationer och institutioner. Riktlinjerna är 

utformade av Vetenskapsrådets humanistiska och samhällsvetenskapliga sektion (HS-rådet) 

och kan sammanfattas i nedanstående punkter: 

 Informationskravet. Deltagarna ska informeras om forskningens syfte och innehåll, 

vad deras medverkan omfattar och att deltagandet är frivilligt. 

 Samtyckeskravet. Deltagarna måste ge sitt samtycke till att delta och att de när som 

helst har rätt att avbryta sin medverkan utan några negativa följder. 

 Konfidentialitetskravet. Alla personuppgifter kommer att hanteras så att inte enskilda 

individer kan identifieras vid forskningsrapporteringen. Uppgifterna kommer även att 

förvaras på ett sätt som hindrar obehörig insyn. 

 Nyttjandekravet. Forskaren förbinder sig att endast använda insamlat material för 

forskningsändamål.93 

När vi ringde upp informanten informerade vi honom om att samtalet spelades in, vilket han 

godkände, och vi berättade hur vi skulle hantera det inspelade materialet. Vi berättade även att 

det inspelade materialet bara skulle användas av oss i arbetet med uppsatsen och inte spelas 

                                                 
93 Grønmo, S (2006). Metoder i samhällsvetenskap. 1. uppl. Malmö: Liber, s 28 
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upp för någon annan. Konfidentialitetskravet som beskrivs ovan är dock inte aktuellt för oss 

då vi bara har en informant och det inte är möjligt att avidentifiera hans utsagor. Informanten 

har heller inte ställt några sådana krav för sitt deltagande. 

 

8.	  Material	  och	  urval	  

8.1	  Val	  av	  informant	  
Vi har intervjuat Rasmus Korsvall som är ansvarig för PR- och opinionsbildning på 

fackförbundet Kommunal på central nivå. Kontaktuppgifter till Rasmus Korsvall hittade vi på 

förbundets hemsida. Han var vårt förstahandsval som informant på grund av att hans titel 

stämde bra överens med de områden som vi vill undersöka. Rasmus Korsvall har arbetat som 

ansvarig för PR och opinionsbildning för Kommunal i cirka ett år.94 I juni 2010 valdes en ny 

ledning, som vill jobba mer strategiskt med opinionsbildning och även lägga mer resurser på 

det. Rasmus Korsvalls tjänst är ett led i den satsningen.95 Han ingår i 

kommunikationsenheten, som består av sexton personer som alla arbetar med 

opinionsbildning på något sätt. Där finns bland annat pressekreterare, webbredaktörer, 

ansvarig för sociala medier och ansvarig för betald media. Utöver kommunikationsenheten 

arbetar även utredningsenheten till stor del med opinionsbildning genom att ta fram olika 

politiska förslag och rapporter som kommunikationsenheten sedan försöker sprida vidare och 

skapa debatt kring.96 

8.2	  Val	  av	  dagspress	  
För skapa oss en bild av resultatet av Kommunals opinionsbildande verksamhet har vi 

undersökt förbundets mediala medverkan. Vi har här valt att titta på pressmaterial, närmare 

bestämt dagstidningar. Vi har analyserat texter från främst dagspress i storstäder. Valet att 

undersöka dagspressen kommer av att vi ville studera ett medium som förmedlar nyheter och 

sätter dagordningen i landet i sin helhet. Valet att utesluta radio och TV är ett 

bekvämlighetsurval som motiveras av att skrivet material är lättåtkomligt och på så vis har vi 

kunnat ägna mer tid åt analys. 

                                                 
94 Telefonintervju med Rasmus Korsvall, 2011-11-24, Norrköping. Filnamn: rasmus_del1, tid 01:18 
95 Ibid, tid 02:20 
96 Ibid, tid 03:24 
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För att hitta artiklar om Kommunal har vi använt oss av Retriever, ett webbaserat 

mediearkiv97, som är tillgängligt för oss som studenter på Linköpings universitet. I Retriever 

har vi kunnat göra skräddarsydda sökningar då det gäller sökord, tidsperiod och urval av 

 

till 31 december år 2010. En sådan sökning i Svensk press ger hela 1055 träffar. Vi behövde 

en begräsning och valde att fokusera på storstadspressen och då inkluderades följande 

tidningar i sökningen: Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Dagens Nyheter, Dagens Industri, 
Metro, Göteborgs Tidningen, Göteborgs Posten, Kvällsposten, Aftonbladet och Expressen. Vi 

utökade sedan perioden för vår undersökning till att omfatta tiden 1 januari 2010 till 30 juni 

2011.  

Det första urvalet bestod i 109 artiklar, notiser, debattinlägg och krönikor som hittades genom 

texterna är det 75 som publicerades under 2010 och 34 som publicerades under det första 

halvåret 2011. Vi har gjort en genomläsning av dessa 109 texter och fick genom det en 

övergripande bild av hur Kommunals medverkan i pressen såg ut under perioden. Det är 

viktigt att påpeka att urvalet inte ger en heltäckande bild av Kommunals medverkan i pressen 

under den aktuella perioden, något som märktes då vi genomförde mer specificerade 

sökningar på områden där Kommunal är engagerade. När vi sökte på "rätten till heltid" som 

under perioden var en prioriterad fråga för kommunal kom det upp flera artiklar som inte 

synts i sökningen på orden "fackförbundet Kommunal", men i flera av artiklarna lyftes ändå 

Kommunal fram som en aktör. Från de texter som vi läst igenom har vi dock fått ett tvärsnitt 

av närvaron i pressen och på så vis kunnat identifiera vilka frågor som fick mest 

uppmärksamhet under året. 

8.2.1	  Resultat	  av	  sökning	  i	  pressen	  
För att illustrera fördelningen av pressmaterial där Kommunal förekommer under den period 

vi valt att avgränsa oss till har vi sammanställt resultatet i ett antal diagram. I vårt första urval 

ingick 109 texter, varav 75 under år 2010. Spridningen mellan de olika tidningarna syns 

nedan. 

                                                 
97 Retriever hemsida. Senast besökt 2011-12-01, https://web.retriever-info.com/services/archive.html 
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Nästa diagram visar resterande 34 träffar under den 1 januari till och med den 30 juni år 2011. 

 

Som framgår av diagrammet nedan så är majoriteten av texterna i pressmaterialet artiklar. 

Men Kommunal har även förekommit i notiser, debattartiklar, på ledarsidor och i krönikor. 

Posten övrigt i diagrammet inkluderar faktarutor och kalendarium etc. Av de 90 texter som 

var artiklar eller notiser fanns en tredjedel, 31 stycken, på tidningarnas ekonomi- eller 

näringslivssidor. 
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De flesta artiklar om Kommunal berörde ämnen som bara omskrevs en eller två gånger i 

pressen. Frågor som förekommer mer frekvent är missförhållanden inom äldreomsorgen som 

Kommunal uttalar sig om (sex träffar), situationen för gästarbetande bärplockare (sex träffar), 

strejkvarsel för bättre arbetsvillkor på travbanor (sex träffar) och bytet av förbundets 

ordförande (sju träffar). Flest träffar fick frågan som vi har valt att analysera närmare i 

uppsatsen  , som vi beskriver senare i detta kapitel. 

8.2.2	  Tidningarnas	  politiska	  färg	  
Av de tio tidningar som Retriever räknar till storstadspressen så förekommer sju i vår analys. 

Här följer beskrivningar av dessa sju tidningar: 

 Aftonbladet - socialdemokratisk kvällstidning med huvudredaktionen i Stockholm.98 

 Expressen - liberal kvällstidning med sin bas i Stockholm.99 

 Sydsvenskan - en oberoende liberal morgontidning med huvudredaktionen i Malmö.100 

 Svenska Dagbladet  oberoende moderat, morgontidning med Stockholm som bas.101 

 Dagens Industri - näringslivsinriktad dagstidning som ägs av Bonnier AB.102  

 Göteborgs-Tidningen (GT) - liberal kvällstidning som ägs av Expressen.103 

 Göteborgs-Posten (GP) - liberal daglig morgontidning.104 

8.4	  Pressmeddelanden	  
Under ett år, från den 1 januari till och med den 31 december år 2010, producerade 

Kommunal totalt 42 pressmeddelanden som finns publicerade i arkivet på fackförbundets 

hemsida. Perioden 1 januari till och med 30 juni år 2011 fann vi ytterligare 24 

pressmeddelanden. Den enskilda person som uttalar sig flest gånger i pressmeddelandena som 

publicerades under den ett och ett halvt år långa perioden är ordföranden - först Ylva Thörn 

och sedermera hennes efterträdare Annelie Nordström. Utöver ordföranden är det Kommunals 

                                                 
98 Nationalencyklopedin. Sökord: aftonbladet, Nationalencyklopedins hemsida. Senast besökt: 2011-12-06, 
http://www.ne.se/lang/aftonbladet 
99 Expressen. Om Expressen, Expressens hemsida. Senast besökt: 2011-12-06, 
http://www.expressen.se/omexpressen/1.1485762/om-expressen 
100 Sydsvenskan. Om Sydsvenskan, Sydsvenskans hemsida. Senast besök: 2011-12-06, 
http://www.sydsvenskan.se/om/article1537495/Om-Sydsvenskan.html 
101 Svenska Dagbladet. Välkommen till SvD  information och kontaktadresser, Svenska Dagbladets hemsida. 
Senast besökt: 2011-12-06, http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-och-
kontaktadresser_275057.svd 
102 Nationalencyklopedin. Sökord: dagens industri, Nationalencyklopedins hemsida. Senast besökt 2011-12-06, 
http://www.ne.se/lang/dagens-industri 
103 Nationalencyklopedin. Sökord: göteborgs tidningen, Nationalencyklopedins hemsida. Senast besökt 2011-12-
06, http://www.ne.se/lang/g%C3%B6teborgs-tidningen 
104 Nationalencyklopedin. Sökord: göteborgs posten, Nationalencyklopedins hemsida. Senast besökt 2011-12-06,  
http://www.ne.se/lang/g%C3%B6teborgs-posten 
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avtalssekreterare Lenita Granlund som flitigast förekommer som intervjuperson följd av 

chefsekonom Emma Lennartsson. I övriga pressmeddelanden där en representant från 

Kommunal citeras har personen antingen en högre post i den centrala eller regionala 

ledningen. Detta illustreras i diagrammet nedan. 

 

De totalt 66 pressmeddelandena som utkommit under den tidsperiod som vi har valt att 

undersöka handlar om ett stort antal olika områden. Enskilda ämnen som avtalsrörelsen och 

inbjudningar till Kommunals manifestationer mot den borgerliga regeringens politik har dock 

dominerat utbudet. En större andel pressmeddelanden rör även barnomsorg och 

arbetsvillkoren för förbundets medlemmar eller är pressinbjudningar. I följande diagram har 

vi sammanställt antalet pressmeddelanden inom kategorier som vi själva har konstruerat i takt 

med insamlingen av materialet. Under Övrigt har vi valt att placera de pressmeddelanden som 

inte passar in i någon av de kategorier som har fler än ett pressmeddelande publicerat. 

 

	  
Vi har valt att titta närmare på Kommunals kampanj för en mer tillgänglig barnomsorg som de 

startade i mars år 2011. Anledningen till varför vi har valt att fokusera på denna kampanj är 

dels att det är den som fått mest medial uppmärksamhet under den aktuella perioden. Och dels 
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bakom kampanjen. De strategier som användes för att sprida rapporten är inte unika för just 

det här fallet utan är en del av Kommunals dagliga arbete med opinionsbildning. 

Kommunal skriver att rapporten bland annat undersöker förskolans öppettider, föräldrars 

möjligheter att kombinera heltidsarbete med att ha barn på förskolan samt personaltätheten.105 

Rapporten bygger på 843 intervjuer, varav 450 med medlemmar i Kommunal som har barn i 

barnomsorg och ytterligare 374 intervjuer med barnskötare. Undersökningen genomfördes av 

Novus Opinion. När vi har samlat in material för vår analys har vi tittat på Kommunals 

hemsida samt i svensk storstadspress genom en artikelsökning i Retriever, ett webbaserat 

mediearkiv. För att inte missa relevanta artiklar gjorde vi en sökning på ordet Kommunal 
under den tvåmånadersperiod då frågan var som mest aktuell. Då fick vi ytterligare fem träffar 

som inte dök upp i den första sökningen. 

kampanjen publicerade Kommunal två pressmeddelanden. Det första är från den 4 mars och 

barnomsorgs

förskola i Stockholm. Kampanjen kommer även att pågå i övriga delar av landet där 

representanter från Kommunal kommer att vara ute på förskolor och prata med personal och 

föräldrar.106 Nästa pressmeddelande är från den 7 mars, samma dag som rapporten 

delar av rapporten. Ordförande Annelie Nordström uttalar sig och säger bland annat att 

llgång till 

omsorg om sina barn mer och på andra tider än andra föräldrar, tystar kraven om ökade 

                                                 
105 Kommunal. Kommunals ordförande startar nationell barnomsorgskampanj i Stockholm, Kommunals 
hemsida. Senast uppdaterad 2011-03-24, senast besökt 2011-12-05, 
http://www.kommunal.se/Kommunal/press/Pressmeddelanden/Kommunals-ordforande-startar-nationell-
barnomsorgskampanj-i-Stockholm/ 
106 Kommunal. Kommunals ordförande startar nationell barnomsorgskampanj i Stockholm, Kommunals 
hemsida. Senast uppdaterad 2011-03-24, senast besökt 2011-12-05, 
http://www.kommunal.se/Kommunal/press/Pressmeddelanden/Kommunals-ordforande-startar-nationell-
barnomsorgskampanj-i-Stockholm/ 
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förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier 
107 

I analysen fokuserar vi på kampanjen och jämför hur den ramas in av Kommunal respektive 

de utvalda tidningarna. 

9.	  Analys	  

9.1	  Bilden	  av	  Kommunal	  
Kommunals ansvarige för PR och opinionsbildning, Rasmus Korsvall, säger i intervjun att 

Kommunal har uttalade mål för hur de vill framställas i medierna. Tillgängligt, snabbfotade, 

kunniga och drivna är några värdeord som de vill förknippas med. De vill framstå som 

 .108 

Samtidigt menar Korsvall att de är medvetna om att den önskade bilden inte alltid är den som 

medierna framställer: 

fackförbund. Men att vi kanske inte alltid är så tillgängliga, lättåtkomliga, att vi inte är så 
109 

Medias bild blir med tiden allmänhetens bild, enligt dagordningsteorin. Därför är den 

officiella identiteten som konstrueras i media betydelsefull för hur allmänheten uppfattar 

Kommunal. I undersökningen om kvinnoföreningarnas samspel med media beskriver Leonor 

Camauër att en rörelses officiella identitet formas av vad medierna väljer att betona hos 

den.110 Korsvall nämner drag som gammeldags och tillbakablickande när han resonerar kring 

och gammaldags. Folk har kanske inte alltid sett relevansen, varför Kommunal är viktiga nu 

.111 Vi ser här att Kommunal strävar efter att byta ut det som McCombs kallar 

attribut från sluten och gammeldags till kunniga och tillgängliga.  Enligt Camauër påverkade 

den officiella identiteten hur de grupper hon undersökte agerade i senare kontakter med 

                                                 
107 Kommunal. En tredjedel av Kommunals medlemmar kan inte arbeta heltid på grund av korta öppettider på 
förskolan, Kommunals hemsida. Senast uppdaterad 2011-03-07, senast besökt 2011-12-05, 
http://www.kommunal.se/Kommunal/press/Pressmeddelanden/En-tredjedel-av-Kommunals-medlemmar-kan-
inte-arbeta-heltid-pa-grund-av-korta-oppettider-pa-forskolan/ 
108 Telefonintervju med Rasmus Korsvall, 2011-11-24, Norrköping. Filnamn: rasmus_del1, tid 22:43 
109 Ibid, tid 22:50 
110 Politikens medialisering av Berglez , Peter och Amnå, Erik 
(1999).  Stockholm: Fakta info direkt, s 261 
111 Telefonintervju med Rasmus Korsvall, 2011-11-24, Norrköping. Filnamn: rasmus_del1, tid 24:11 
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media.112 Vi tror även att den officiella identiteten som gammeldags har påverkat 

medlemmarnas bild av sitt eget förbund och hållit dem kvar i gamla banor. 

en mediebild utan 

stämmer överens med verkligheten genom att Kommunal tidigare har fokuserat främst på 

avtal och förhandlingar snarare än att bilda opinion och ta plats i samhällsdebatten.113 Han 

anser att Kommunal inte har förändrats så mycket som de borde under sina 100 år. 

Om man har en stolt historia är det lätt att titta tillbaka på den och se hur man gjorde då. Det 

funkade ju 1950 och det funkade 1970 och det kanske funkar nu också, men det är väldigt 

farligt att blicka bakåt istället för att blicka framåt. Man har liksom kanske inte förändrats lika 

mycket som man borde.114 

Precis som informanterna i Camauërs studie menar Korsvall att det inte bara är media som 

styr den mediala bilden av en. Korsvall säger att det fel väg att lägga skulden på medierna 

eftersom att .115 Men han berättar att 

Kommunal vill arbeta för en förändring och att de är i en inledande fas av ett 

av Kommunal och hur deras utåtriktade 

arbete bör se ut framöver. 

Då vi har valt att fördjupa oss i en av Kommunals kampanjer och först och främst analysera 

material kring den kan vi inte svara övergripande på hur media väljer att framställa 

Kommunal, men vi kommer att uttala oss om hur den aktuella kampanjen ramas in. Frågan är 

om det ens går att ge ett entydigt svar på hur Kommunal framställs i media eftersom att 

Kommunal förekommer i en mängd olika sammanhang där de har olika roller. Exempel på 

roller är opinionsbildare, expert i sakfrågor kring främst barn och äldreomsorg, 

informationskälla eller som part i konflikt på arbetsmarknaden. När det 

Kommunal framställdes som väldigt pådrivande och lyfte någonting som många människor 

upplever som ett problem, men ändå inte pratat om. Han menar att Kommunal blev en 

talesperson för ett stort antal personer i Sverige.116 

                                                 
112 Politikens medialisering av Berglez , Peter och Amnå, Erik 
(1999).  Stockholm: Fakta info direkt, s 276 
113 Telefonintervju med Rasmus Korsvall, 2011-11-24, Norrköping. Filnamn: rasmus_del1, tid 23:16 
114 Telefonintervju med Rasmus Korsvall, 2011-11-24, Norrköping. Filnamn: rasmus_del1, tid 25:14 
115 Ibid 
116 Telefonintervju med Rasmus Korsvall, 2011-11-24, Norrköping. Filnamn: rasmus_del2, tid 18:02 
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9.2	   	  	  
Kommunal främst på konsekvenserna för 

sina medlemmar, vilket märks i valet av rubrik i det egna pressmeddelandet där de 

grund av förskolans korta öppettider.  Kommunal vill framstå som kunniga, och som de 

självklara experterna i frågan. De redovisar fakta som beskriver situationen inom 

barnomsorgen och markerar att 40 000 av förbundets medlemmar arbetar som just 

barnskötare. Den tolkning av verkligheten som lyfts fram i pressmeddelandet från den 7 mars 

är att samhället inte tar hänsyn till föräldrars behov av service inom barnomsorgen, vilket 

leder till att de inte kan arbeta heltid. Den faktor som försvårar en förändring är att 

småbarnsföräldrar känner skam över att låta barnen vara långa dagar i barnomsorgen och 

därför inte ställer några krav på utökade öppettider. Kommunal ramar in detta som ett 

främst är kvinnor som går ner i arbetstid. 

När det gäller pressmeddelanden anses de inte längre vara en effektiv mediestrategi, utan 

tonas ner allt mer. Kommunal skickar fortfarande ut pressmeddelanden, men först när nyheten 

är ute och då för att informera snarare än att skapa en nyhet. Detsamma gäller för 

debattartiklar. Under hela vår undersökningsperiod har vi funnit två stycken, signerade 

ordföranden Annelie Nordström. 

  debattartiklar, de är aldrig lika bra som nyhetsartiklar. Vi försöker snarare få in oss på 

nyhetsplats än att skriva debattartiklar och släppa en nyhet. Vi vill ha en intervju och en 

nyhetsartikel snarare än att vi skriver en debattartikel själva och publicerar den någonstans.117  

9.4	  Exklusiva	  nyheter	  säljer	  
I Retriever fann vi 13 artiklar, notiser, ledare, krönikor och debattinlägg relaterade till 

valde bort de två debattinläggen då vi anser att det 

inte är tidningarnas tolkningar av verkligheten som framkommer utan snarare den enskilde 

debattörens. Vår intervjuperson Rasm

processen för att få medialt genomslag enligt följande: 

Vi producerade den här rapporten och visade hur det såg ut i barnomsorgen och hade krav 

kopplat till det. Och sedan sålde vi in den exklusivt till Aftonbladet i första hand som fick 

göra en större grej kring det. Sedan nappade både TT och TV och en massa andra tidningar 
                                                 
117 Telefonintervju med Rasmus Korsvall, 2011-11-24, Norrköping. Filnamn: rasmus_del2, tid 14:12 
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när detta väl var ute. Då gjorde vi en massa olika intervjuer och parallellt med det gjorde vi en 

betald mediekampanj där vi framförallt gick ut i digitala medier och annonserade kring det 

klicka sig vidare till vår kampanjsajt.118  

Parallellt med detta gjorde Kommunal även regionala insatser där representanter från 

förbundet bland annat besökte lokala förskolor för att uppmärksamma rapporten och samtala 

med föräldrar och förskolepersonal. Till dessa besök bjöd man även in lokala medier.119 

Aftonbladet. 

jobba heltid  

undersökning och en enkät som Aftonbladet genomfört där de frågar föräldrar om de känner 

press att hämta sina barn tidigt från dagis. Annelie Nordström, ordförande för Kommunal, får 

uttala sig om orsakerna bakom stressen att hämta tidigt. Hon lyfter fram att problemet till 

största del drabbar kvinnor och att föräldrar drabbas av skamkänslor då de inte kan hämta 

tidigt. Aftonbladets reporter har illustrerat problemet genom att intervjua en småbarnsfamilj 

bestående av föräldrarna som är ekonomichef respektive studerande och deras tvillingar på ett 

och ett halvt år. Familjen förekommer även på dragarbilden. Även om enskilda föräldrar 

används för att illustrera problemet så anser vi att artikeln har en tematisk inramning. Den 

lyfter fram föräldrarnas press att hämta barnen tidigt från förskolan som ett samhälleligt 

problem som i sin tur sätts i samband med framväxande hemmafruideal, färre pedagoger per 

barn och korta öppettider i svenska förskolor. 

Men i artikeln, och Kommunals egna pressmeddelanden, är det inte arbetssituationen för 

förbundets medlemmar som man i första hand har valt att vinkla på. Korsvall menar att det 

beror på att det är svårt för fackförbund att få komma ut i media och enbart prata om sina 

medlemmars situation eftersom att det inte lockar allmänintresset. För att medierna ska nappa 

på en nyhet eller rapport försöker Kommunal istället prata om barn- eller äldreomsorg ur ett 

samhällsperspektiv och producera material som är riktade till hela svenska folket. Därefter 

försöker de smalna av ämnet och lyfta fram medlemmarnas arbetsvillkor.120  

Det är poängen. Man ska inte försöka att bara prata om det snäva egenintresset, för oss är det 

våra medlemmar, utan börja prata stort om det som rör människor generellt i vardagen för att 

                                                 
118 Ibid, tid 10:36 
119 Ibid 
120 Telefonintervju med Rasmus Korsvall, 2011-11-24, Norrköping. Filnamn: rasmus_del1, tid 10:20 



33 
 

skapa ett intresse för en nyhet för att sedan kunna dra slutsatser eller konklusioner som leder 

vidare till vad det är man försöker få sagt.121  

Just att sälja in en nyhet exklusivt är en medveten strategi från förbundets sida, berättar 

Korsvall. Kommunal kontaktar utvald media, skickar över rapporten i förväg och låter 

journalisten avgöra om den vill skriva om ämnet. I sådana fall får journalisten nyheten 

exklusivt och har några dagar på sig att hitta berörda intervjupersoner och sedan skriva 

artikeln. 

Då blir det oftast bra genomarbetat då dom har haft tid att göra det några dagar själva. Och när 

arbetar efter och det funkar oftast väldigt bra.122 

Aftonbladet publicerade sin artikel i pappersupplagan den 7 mars 2011. Samma dag sprids ett 

telegram från TT, Tidningarnas Telegrambyrå, gällande Kommunals rapport som 

publicerades på flera stora svenska nyhetssajter på Internet såsom Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet och Sydsvenskan. Nyheten uppmärksammas även i sändningar från SVT123, TV4124 

och Sveriges Radio125, både på lokal- och riksnivå. Vi kommer dock att enbart analysera 

pressmaterial, som vi tidigare klargjort i kapitlet om urval. Följande dag finns nyheten om 

Kommuns rapport i flera tidningars pappersupplagor. Däribland i Dagens Industri. I texten 

presenteras Kommunals tolkningar av frågan utan omtolkningar eller uppgifter från andra 

källor.126 Budskapet i texten skiljer sig inte från det i Kommunals eget pressmeddelande. 

beställa och skriva rapporter som är mer anpassade för media effektiv. Även andra rapporter 

gjorda på uppdrag av Kommunal skapade rubriker under den period som vi undersökt. 

Exempelvis en rapport om att cheferna i Landstingen får allt högre löner samtidigt som 

arbetare och tjänstemän i Landstinget inte ser liknande ökningar av sina löner.127  

                                                 
121 Telefonintervju med Rasmus Korsvall, 2011-11-24, Norrköping. Filnamn: rasmus_del1, tid 11.58 
122 Telefonintervju med Rasmus Korsvall, 2011-11-24, Norrköping. Filnamn: rasmus_del2, tid 14:12 
123 Sveriges Television. Publicerad 7 mars 2011, http://svt.se/2.22620/1.2349649/press_hamta_tidigt_fran_dagis 
124 TV4-nyheterna. Publicerad 7 mars, Sveriges Radio Kristianstad. Publicerad 7 mars 2011, 
http://www.nyheterna.se/1.2043770/2011/03/07/press_att_hamta_tidigt_fran_dagis 
125 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=4387972 
126 Dagens Industri, 8 mars 2011, s 18 

127 
2011, s 18 
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9.5	  Ledarsidornas	  ideologiska	  tolkningsramar	  
Precis som Rasmus Korsvall påpekade i intervjun är det främst på en tidnings ledarsida som 

det märks att budskapet från Kommunal kan få en ny inramning.128 Den överväldigande 

majoriteten av svenska dagstidningar är borgerliga och kommer att föra fram tolkningar i 

enlighet med sina politiska övertygelser. Som vi redovisade i avsnittet om tidigare forskning 

lyfter LO, i sin studie Klassamhället i massmedia, fram den borgerliga mediedominansen som 

något negativt för fackföreningsrörelsen. Där finns åsikten att LO bör satsa på att göra den 

egna LO-tidningen till en arena för opinionsbildning och på så vis kunna sätta en egen 

dagordning utan att vara beroende av den borgerliga pressen. Men till skillnad från 

informanterna i LO:s studie har Rasmus Korsvall en mer positiv inställning till det rådande 

medielandskapet. Då vi i intervjun tog upp frågan om vilka konsekvenser han ser av att de 

socialdemokratiska tidningarna i stort sett har försvunnit så svarar han: 

Man kan inte förlita sig på att vänner skriver om saker som inte är nyheter på samma sätt som 

tidigare men det tycker jag är bra utan man måste titta vad som faktiskt är någonting viktigt 

att skriva om och det blir ännu kraftfullare om en borgerlig tidning skriver om någonting som 

vi driver än om det skulle vara Arbetarbladet i Gävle, om du förstår vad jag menar.129 

Vi har analyserat ledare från Expressen, Göteborgs Tidningen och Svenska Dagbladet som 

kommenterat Kommunals undersökning. Samtliga erkänner att det existerar ett problem med 

småbarnsföräldrars stressiga situation. De motsätter sig dock Kommunals tolkningar och går i 

polemik mot Annelie Nordström. Göteborgs Tidningens 

verkligen, småbarnsföräldrar? Anneli Nordström, ordförande för kommunalfacket, tror så. 

Hemmafruideal och diskussioner om vårdnadsbidrag gör att det ännu ligger ett skammens ok 
130. Expressens ledarskribent använder sig av 

Ledarskribenterna lyfter fram egna tolkningar av situationen. Expressens ledarskribent menar 

grupptryck där föräldrarna inte vill vara avvikande utan hämta sina barn tidigt från förskolan 

precis som de flesta andra. Skribenten lägger här ansvaret på individuell nivå. Texten lyfter 

131 Ledarskribenterna från Göteborgs 

                                                 
128 Telefonintervju med Rasmus Korsvall, 2011-11-24, Norrköping. Filnamn: rasmus_del2, tid 05:50 
129 Ibid, tid 06:12 
130 -Tidningen, 8 mars 2011, s 2 
131 s 2011, s 2 
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Tidningen och Svenska Dagbladet påstår däremot att problemet, som är att dagis inte har 

öppet då föräldrarna behöver, beror på att den kommunala regin inte kan anpassa sig till 

föräldrarnas förändrade arbetstider. Lösningen som presenteras är att öppna upp för flera 

alternativa inom barnomsorgen i form av privata förskolor och dagmammor132, åtgärder som 

Kommunal inte förespråkar. Vi ser här att ledarskribenterna gör en annan inramning av frågan 

än vad Kommunal gör. Orsaken till att ledarskribenterna och Kommunal ramar in frågan på 

olika sätt är deras ideologiska skillnader. 

9.6	  Journalisternas	  inramning	  
En del av gestaltningsteorin handlar om den medielogik som gör det naturligt för journalisten 

att rama in sina artiklar i en kontext som tilltalar tidningarnas målgrupp. Flera journalister har 

ramat in frågan genom att intervjua småbarnsföräldrar. Vi ser här att urvalet av informanter 

har fått likartade resultat i artiklar från Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Göteborgs-
Posten. I Aftonbladets reportage har föräldrarna yrken som arkitekt, islamolog, ekonomichef 

och ekonom. I Göteborgs-Posten framgår yrkestillhörigheter för två av informanterna, den 

ena är filmproducent och den andre är jurist. I Svenska Dagbladet är föräldrarna 

höginkomsttagare som har ekonomisk möjlighet att anställa en så kallad nanny som kan 

hämta barnen klockan tre på eftermiddagen och föräldrarna slipper då oroa sig för långa dagar 

på förskolan. 

Som Jesper Enbom beskriver i Facket i det medialiserade samhället där flera informanter 

lyfte fram mediernas medelklassfokus som ett problem ser vi här att journalisterna valt att 

lyfta vittnesberättelser från det skikt som de själva tillhör. Inga intervjuer gjordes med 

medlemmar i Kommunal eller andra ur arbetarklassen och därför skildras inte deras 

erfarenheter av arbete på obekväma arbetstider eller ekonomiska behov att arbeta heltid. 

Denna iakttagelse är intressant för vår studie då vi kan konstatera att Kommunals strävan att 

lyfta fram medlemmarnas erfarenheter inte nått ända fram. Journalisterna har genomgående 

intervjuat småbarnsföräldrar om deras situation, och artiklarna handlar varken om de 

stukturerna ligger till grund för den rådande situationen eller ställer politiska makthavare till 

svars. Enligt Jesper Strömbäck får denna typ av inramning konsekvensen att de ansvariga 

politikerna skyddas. 

                                                 
132 .  

-Tidningen, 8 mars 2011, s 2 
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9.7	  Ett	  ansikte	  utåt	  
Både i våra utvalda nyhetsartiklar och ledare är det en och samma person från Kommunal som 

uttalar sig och citeras  fackförbundets ordförande Annelie Nordström. Även detta är en 

medveten mediestrategi, 

för deras opinionsbildning. Han menar att det är viktigt att ha en tydlig talesperson: 

några tydliga talespersoner så att sprida ut det på väldigt många personer är inte effektivt. Det 

handlar mycket om nu i vårt opinionsbildningsarbete att sätta Annelie Nordström på kartan, 

att hon blir en person i debatten framför allt kring vissa frågor.133 

Enligt Rasmus Korsvall är Annelie Nordström alltid förstahandsvalet och det ansikte som ska 

synas utåt, men i vissa frågor som kräver djupare expertkunskaper kan en annan företrädare 

föra förbundets talan. Två exempel på detta är Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund, 

som uttalar sig om avtalsrörelsen, och chefsekonom Emma Lennartsson, som uttalar sig i de 

ärenden som gäller större ekonomiska frågor. Rasmus Korsvall säger att han inte ser några 

problem med att lyfta fram ordföranden som ansiktet utåt och förklarar att det oftast är hon 

som efterfrågas av journalister.134 Jesper Enbom lyfter dock fram i sin studie att det inte är 

oproblematiskt att enbart lyfta fram ledningen och ordföranden. Han skriver att fokus på 

ordföranden fullt ut med 135 

 

10.	  Slutdiskussion	  
Vi har nu undersökt fackförbundet Kommunal som en opinionsbildande aktör. De teorier vi 

har använts oss av förklarar villkoren för aktörer inom sociala rörelser och hur både 

journalister och sociala rörelser tolkar och beskriver verkligheten. Undersökningen av 

Kommunals samspel med dagspressen har genomförts med hjälp av publicerade artiklar, 

notiser, ledare samt pressmeddelanden. Vi har dessutom intervjuat Rasmus Korsvall som 

arbetar som ansvarig för PR och opinionsbildning för Kommunal på central nivå. Vi kommer 

nu återknyta till uppsatsens frågeställningar. 

                                                 
133 Telefonintervju med Rasmus Korsvall, 2011-11-24, Norrköping. Filnamn: rasmus_del1, tid 16:26 
134 Ibid, tid 17:30 
135 Enbom, J (2009). Facket i det medialiserade samhället: en studie av LO:s och medlemsförbundens 
tillämpning av news management. Diss. Umeå : Umeå universitet, s 102 
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Hur	  ser	  villkoren	  ut	  för	  samspelet	  mellan	  media	  (dagspress)	  och	  
Kommunal?	  
Vi anser att det främst är media som styr villkoren för samspelet mellan fackförbundet 

Kommunal och den svenska dagspressen. Som McCombs har bevisat ligger 

dagordningsmakten främst hos massmedia och det finns ännu inga tecken på ett maktskifte, 

även om opinionsbildande aktörer såklart kan påverka dagordningen. Till skillnad mot förr, då 

flera stora tidningar var socialdemokratiska, är majoriteten av den svenska dagspressen idag 

borgerlig. Korsvall visar ingen större oro över detta utan ser situationen snarare som en 

utmaning där Kommunal tvingas producera bättre nyheter  

stort sett allt av Kommunals material, gäller det att ta till nya knep och höja standaren, enligt 

Korsvall. 

Kommunal har uttalade strategier för att få medialt genomslag, bland annat genom att erbjuda 

av alla konkurerande 

medier. Denna strategi har visat sig vara effektiv, dels genom att fler medier oftast väljer att 

uppmärksamma nyheten när den är ute och dels genom att Kommunal på det här viset har 

större chans att se till att det ursprungliga budskapet inte förändras. Korsvall menar att 

journalister känner att de fått ett förtroende från Kommunal när de får i uppdrag att skriva om 

De brukar erbjudas att ha några dagar på sig för att kunna göra ett fördjupat journalistiskt 

arbete och Korsvall anser att resultatet oftast blir bra  även ur Kommunals synvinkel. Det går 

att likna vid ett slags ge- och ta-förhållande. Detta till skillnad från att bara skicka ut 

pressmeddelanden då Kommunal inte har lika stor kontroll över hur artikeln vinklas, menar 

Korsvall. Den plats i tidningen där Kommunal främst riskerar att framställas på ett 

ofördelaktigt sätt är på de borgerliga tidningars ledarsidor, vilket vi också kunnat konstatera i 

vår innehållsanalys där ett antal sådana texter ingått. 

Korsvall berättade att det oftast är journalisterna som kontaktar Kommunal för att få ett 

uttalande eller en intervju, allra helst med ordföranden. Enligt honom hör Kommunal endast 

av sig till journalister då syftet är att sälja in en rapport eller dylikt. I fråga om villkoren 

mellan en opinionsbildande aktör och dagspress (även radio och tv) är det också viktigt att ta 

hänsyn till utvecklingen inom mediebranschen där tidningar ständigt tvingas dra in på 

personal och andra resurser. Detta innebär en ständig tidspress för journalisterna som måste 
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producera nyheter i snabb takt, vilket kan vara till fördel för Kommunal som då enklare får in 

sitt material. 

Hur	  ser	  Kommunals	  mediestrategier	  ut?	  
Kommunal vill tvätta bort bilden av en sluten jätte och i stället vill de framstå som 

tillgängliga, snabbfotade, drivna och kunnig experter i sina hjärtefrågor. Det är också viktigt 

Korsvall lyfter fram medlemmarnas perspektiv som viktigt är en av Kommunals 

mediestrategier att motverka bilden av att förbundet bara agerar utifrån egenintresse. 

Förutom den ovan nämnda mediestrategin, att sälja in exklusiva nyheter, går det att urskilja 

ett flertal andra tillvägagångssätt för att få medial uppmärksamhet. Ett exempel är att fokusera 

på ett fåtal frågor (i Kommunals fall barn- och äldreomsorgen) där Kommunal ges rollen som 

Annelie Nordström, som man arbetar med att sätta på kartan. Förbundet arbetar också med att 

producera rapporter och politiska förslag som är skrivna för media och inte lika svåråtkomliga 

som tidigare. De strävar i första hand efter att få in materialet på nyhetsplats i form av en 

artikel med intervju. Pressmeddelanden och debattartiklar anses däremot inte vara effektiva 

metoder och blir allt mer sällsynta även om de fortfarande förekommer. Det är också viktigt 

att synas i hela Sverige, både i rikstäckande och lokala medier med motiveringen att 

befolkningen på en mindre ort oftast läser den egna lokaltidningen snarare än att prenumerera 

på en storstadstidning.  

De senaste årens utveckling av sociala medier som innebär att organisationer, privatpersoner, 

rörelser med flera, i allt större utsträckning använder sig av forum som Facebook, Twitter och 

YouTube för att sprida sina budskap är en intressant aspekt i sammanhanget och detta 

beskrivs närmare i det senare avsnittet Fortsatt forskning. 

Hur	  gestaltar	  media	  (dagspress)	  Kommunals	  frågor?	  

därför endast i fråga om den kampanjen som vi har empiri kring hur media gestaltar 

Kommunals frågor. Ett uttalat mål för Kommunals opinionsbildning är att föra fram 

medlemmarnas perspektiv och villkor på den allmänna dagordningen. Trots att kampanjen 

kring förskolornas öppettider fått stort genomslag och beskrivs som en lyckad 

opinionsbildning av Korsvall så anser vi att den misslyckats på en viktig punkt. Det är inte 

medlemmarnas perspektiv på barnomsorgen som lyfts fram.  Skiftarbetande 
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småbarnsföräldrar och förskolepersonalen som tampas med allt större barngrupper är inte de 

som lyfts fram i medierapporteringen. De småbarnsföräldrar som uttalat sig i pressmaterialet 

tillhör tjänstemannaklassen, samhällets översta skikt. Vi tror att en förklaring till att 

journalisterna intervjuat välbeställda föräldrar är att deras perspektiv är närliggande 

journalisternas eget och därför av dem uppfattas som relevantare än vittnesmål från personer 

som de saknar beröringspunkter med. Kommunal vill visserligen inte bara tala om sina 

medlemmars specifika situation utan om problem med barnomsorg och äldreomsorg som även 

drabbar andra grupper i samhället. Men medierapporteringen har i stort sett uteslutit både 

mellanskikt och arbetarklass vilka utgör majoriteten av Sveriges befolkning.  

Skribenter på tidningarnas ledarsidor ger i fallet med förskolornas otillräckliga öppettider 

Kommunal medhåll i att det rör sig om ett allvarligt problem. Likt Kommunal anser de att det 

bör finnas barnomsorg som möjliggör för föräldrar att arbeta. Vi ser dock avgörande 

skillnader i hur ledarskribenterna förklarar orsakerna till bristerna. De lösningar som föreslås 

är inte heller de i linje med de som Kommunal för fram. Då Kommunal förordar ökade 

satsningar på den gemensamma välfärden vill ledarskribenterna öppna upp för fler privata 

alternativ inom barnomsorgen. Inte heller på nyhetsplats framgår Kommunals krav och 

lösningar på det problem som de lyckats lyfta upp på dagordningen. 

I ett pressmeddelande understryker Kommunal att det är just kvinnor som drabbas värst av att 

förskolornas anseende sjunkit. För att använda gestaltningsteorin kan vi säga att de ramar in 

frågan som ett jämställdhetsproblem. Denna inramning har vi inte återfunnit i pressens texter. 

Vi tror att förklaringen ligger i att oro och stress gör sig bättre i medielogiken än jämställdhet 

och kvinnoperspektiv. 

10.1	  Avslutande	  reflektioner	  
Avslutningsvis har vi funderat på resultatet av analysen i förhållande till de val vi gjort under 

arbetets gång. Till att börja med funderar vi över valet av informant. Hade ytterligare en 

informant gjort analysen mer intressant och heltäckande? I Jesper Enboms avhandling 

framträder en frustration över den rådande mediala situationen, där den liberala ideologin 

dominerar och medför svårigheter för fackförbund att lyfta fram medlemmarnas intressen. 

Vår informant Rasmus Korsvall är däremot av en annan åsikt och menar att det istället är en 

utmaning som kan var positiv för Kommunal då kraven på genomtänkta mediestrategier ökar. 

Är Korsvalls syn representativ för majoriteten av de som är anslutna till Kommunal? Ett 

intressant tillägg som möjligtvis kunde ha tillfört ett annat perspektiv hade varit att prata med 
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någon mer från Kommunal. Exempelvis någon av de som ansvarar för mediekontakter på 

lokal nivå och även arbetar närmare medlemmarna. Detta tillägg skulle möjligen ge en 

bredare bild av synen på villkoren för samspelet mellan Kommunal och media. 

Vi har valt att enbart fokusera på landets största tidningar i vår analys för att avgränsa studien. 

Vi vet dock att lokaltidningar är viktiga kanaler för Kommunal i deras opinionsbildande 

arbete. Därför hade det även varit intressant att se om lokal media gestaltar Kommunals frågor 

annorlunda jämfört med de tidningar som nu är med. 

10.2	  Fortsatt	  forskning	  
I intervjun framkom att nya medier spelar en allt större roll i Kommunals opinionsbildning. 

Redan i dag använder de sig av kanaler som Facebook, Twitter och YouTube för att sprida 

sina budskap. Det finns även personer anställda för att sköta de sociala kontakterna på 

nätet.136 Även om Kommunal fortfarande arbetar mot traditionella medier (tidningar, radio, 

tv) tror Korsvall att detta kommer att förändras med tiden. Han menar att man redan nu kan se 

en utveckling där kopplingen mellan sociala och traditionella medier blir allt starkare. 

Dagordningar på sociala medier har börjat generera stora rubriker i de traditionella medierna.  

Att nå de traditionella medierna genom att först lyfta dem i sociala medier ser Korsvall som 

en möjlig mediestrategi för framtiden.137 Användningen av sociala medier innebär att 

Kommunal numera kan komma i kontakt med målgrupper som tidigare varit svåra att nå, 

främst yngre medlemmar. Genom sociala medier går det också att sprida sitt budskap 

snabbare än någonsin och utan mellanhänder, säger Korsvall.138 I vår uppsats har vi 

koncentrerat oss på att analysera Kommunal i traditionella medier, men det vore intressant att 

titta närmare på de nya möjligheter för ett fackförbunds opinionsbildning som sociala medier 

medför. 

Arbetet med denna uppsats har för oss väckt frågor om hur stort politiskt inflytande 

Kommunals 500 000 medlemar har. En fråga att utforska är om och hur medlemmarna själva 

upplever att deras intressen kommer med på mediernas dagordning. För att undersöka det 

föreslår vi en intervjustudie men ett antal arbetare anslutna till Kommunal. Hur uppfattas det 

opinionsbildande arbete som förbundet bedriver i dag? Hur upplevs ledningens försök att 

involvera medlemmarna i opinionsbildningen? Vill medlemmarna vara mer delaktiga i sociala 

                                                 
136 Telefonintervju med Rasmus Korsvall, 2011-11-24, Norrköping. Filnamn: rasmus_del1, tid 14:45 
137 Ibid, tid 08:20 
138 Telefonintervju med Rasmus Korsvall, 2011-11-24, Norrköping. Filnamn: rasmus_del2, tid 12:30 
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medier och sprida sina frågor där?  Upplever Kommunals medlemmar att de genom förbundet 

kan lyfta sina frågor och nå politiskt inflytande?   
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