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Sammanfattning 
 

Under elva dagar i april stod sex pappersbruk stilla. Medan fackförbundet Pappers och 

arbetsgivarsidan  förhandlade om ett nytt  avtal  var 3000  arbetstagare uttagna  i  strejk. 

Kampen  utspelade  sig  inte  enbart  vid  förhandlingsbordet  utan  också  på  den mediala 

arenan. Det var för båda sidor viktigt att vinna stöd för sitt budskap och sin linje. Syftet 

med vår undersökning är att beskriva hur ordet fördelades mellan olika intressen i ett 

antal  dagstidningars  nyhetsrapportering  om  strejken.  Vi  vill  undersöka  vilken  tillgång 

källorna hade till medieutrymmet och vilka möjligheter de i medietexterna gavs att nå ut 

med sina intressen. 

Vi har undersökt hur källorna beskrev  strejken  i  åtta dagstidningar.  Sex av dem är de 

största  lokaltidningarna på de orter där bruken  som var uttagna  i  strejk  ligger  (Piteå‐

Tidningen, Hudiksvalls Tidning, Nya Wermlands‐Tidningen, Gefle Dagblad, Hallands Ny‐

heter  och  Norrköpings  Tidningar).  Vi  har  även  undersökt  två  rikstäckande  tidningar 

(Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet). 

Vi  har  kommit  fram  till  att  elitkällor,  så  som  officiella  representanter  för  den  fackliga 

sidan och arbetsgivarsidan, dominerar medietexterna i nära samtliga undersökta artik‐

lar.  I  endast  en procent  av  artiklarna  är  arbetstagare utan  facklig position,  alltså  icke‐

elitkällor, dominerande källa. Totalt får arbetstagare komma till tals i 14 av 102 artiklar. 

Huvudsakligen får de uttala sig om sina egna känslor och sin egen arbetssituation. 

Det är de två parternas, fackets och arbetsgivarsidans, olika intressen och utgångspunk‐

ter som är avgörande för beskrivningen av strejken. Rapporteringen är balanserad sett 

till vilken av dessa parter som är dominerande källa i artiklarna. Däremot beskrivs fack‐

et  i  större utsträckning  som ansvarig  för konflikten. Att  facket  ställer orimliga krav är 

också den  vanligaste  orsaken  som källorna  anger  till  varför  parterna  inte  kan komma 

överrens, följt av fackets krav på ett bättre avtal som är den näst vanligaste anledningen. 

I en majoritet av de artiklar där dominerande källa anger vad strejken leder till beskrivs 

konsekvenserna  i negativa  termer,  som att  strejken är skadlig  för ekonomin och  indu‐

strin  i  stort. Det  fackliga perspektivet, att  strejken kommer att  leda  till ett bättre avtal 

för Pappers medlemmar, förekommer i något färre än hälften av artiklarna. 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1. Inledning  
Jobbfrågan  var  i  starkt  fokus  i  årets  valrörelse. Alliansens  fortsatte  att  betona  sin  ”ar‐

betslinje” och Moderaterna gick till val som ”det enda arbetarpartiet”. Alla människors 

rätt till ett arbete var även Socialdemokraternas paroll. De lovade dessutom att kämpa 

för rätten till bra arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. Men de sistnämnda frågorna ver‐

kade drunkna i den politiska debatten.  

Hur i ropet är egentligen arbetstagarnas situation? När nya avtal ska skrivas men ingen 

överrenskommelse  nås  och  fackförbunden  varslar  om  strejk  skapar  det  medial  upp‐

märksamhet. Konfliktsituationen tilltalar journalister, men vilka får komma till tals och 

vilka får formulera problemen i mediernas rapportering? 

När  fackförbundet Pappers varslade om strejk våren 2010 var det  femton år sedan in‐

dustrin såg sin senaste strejk. 3000 medlemmar togs ut vid sex pappersbruk under elva 

dagar  i  april.  På  arbetsgivarorganisationen Skogsindustriernas hemsida kunde man  se 

hur kostnaderna  för  strejken  tickade  iväg,  krona  för krona.  Samtidigt upprepade  fack‐

förbundets  ordförande  Jan‐Henrik  Sandberg  gång  på  gång  att  medlemmarnas  behov 

måste  försvaras.  Två  tydliga perspektiv  stod mot  varandra  –  frågan  är  vilket  som  fick 

dominera mediernas rapportering och om de strejkande själva fick komma till  tals när 

medierna riktade sin uppmärksamhet mot deras arbetsplats. 

1.1. Problembakgrund 
Pressens  huvuduppgifter  i  en  representativ  demokrati  är,  enligt  den  statliga  pressut‐

redningen, att förmedla information i politiska frågor, att vara ett forum för polistik de‐

batt och att kommentera och granska vad som händer i politiken (SOU, 1995:37, s. 159). 

När journalister, i enighet med sitt samhälliga uppdrag, ska beskriva verkligheten inom 

de snäva ramarna som nyhetsproduktion utgör måste de göra det omöjliga möjligt. Det 

dagliga  arbetet  kräver  en  rutinmässig  insamling  och  sammanställning  av  information 

(Manning, 2001, s.50). Elitkällor, som forskaren Stuart Hall definierar som auktoritativa 

representanter  från stora, etablerade och allmänt accepterade sociala  institutioner, bi‐

drar  med  material  som  passar  inom  nyhetsproduktionens  ramar.  Dels  försäkras  de 

journalistiska  idealen  opartiskhet,  balans  och  objektivitet  genom  att  dessa  i  sig  själva 

trovärdiga källor används, dels är de en tillförlitlig källa till vad som anses vara relevant 

och pålitlig information (Hall, 1978, s.57‐58). Journalisternas rutiner gör nyhetsproduk‐

tionen effektiv men  leder också  till  att officiella  elitkällor dominerar nyheterna  (Shoe‐

maker & Vos, 2009, s. 54‐55). Hall menar att elitkällornas definitioner av verkligheten 

reproduceras  i medieinnehållet och att utmanande verklighetsbeskrivningar måste an‐

passas till denna, primära, beskrivning. I slutändan, menar han, konstrueras det en bild 



 

    2 

av  samhället  som  representerar  vissa  klassintressen  som  alla  medborgares  intressen. 

(Hall, 1978, s.57‐59). Halls resonemang pekar på varför det är av vikt att undersöka vil‐

ka som av journalister tillåts dominera medieinnehållet eftersom dessa källors utgångs‐

punkter är avgörande för mediernas beskrivningar av samhället, eller i vårt fall av strej‐

ken.  

Även i Sverige har tidigare studier visat att elitkällor dominerar nyheterna (Hvitfelt och 

Malmström,  1990,  Sahlstrand,  2000,  Levin,  2003).  Samtidigt  poängterar  Hvitfelt  och 

Malmström att nyhetsartiklar där flera källor får komma till tals i högre grad kan sägas 

kännetecknas av allsidighet, djup och bearbetning (Hvitfelt och Malmström, 1990, s. 25‐

26). 

När det gäller mediers rapportering om strejker visar utländska studier att fackförbund 

haft svårigheter att göra sig gällande på den mediala arenan, att skulden för konflikten 

till stora delar lagts på arbetstagarna, att fackets synpunkter fått lite utrymme och att en 

stor övervikt av de använda källorna varit motståndare till  facket (GUMG, 1976, Wade, 

1985, Knight, 2001, O’Neill, 2007).  

I Sverige har facket en starkare ställning i samhället och svenska studier av arbetsmark‐

nadsartiklar  visar  att  den  fackliga  sidan  generellt  sett  är  vanligare  som  dominerande 

källa jämfört med arbetsgivarsidan (Hvitfelt och Malmström, 1990, s. 27). Fackförening‐

ar får komma till tals mer och får dessutom mer positiv publicitet än arbetsgivarorgani‐

sationer vid partskonflikter (Sahlstrand, 2000, s. 206). De svenska mediernas skildring‐

ar  av konflikter på  arbetsmarknaden  skiljer  sig  alltså  från de anglosaxiska och utifrån 

Hvitfelt och Malmström och Sahlstrands studier är det rimligt att definiera fackförbund 

och dess företrädare i Sverige som elitkällor.  

Men detta, menar vi,  gör det  inte mindre  intressant att kartlägga hur ett  strejkförlopp 

skildras  i medierna med  hänsyn  till  vilka  källor  som dominerar  rapporteringen.  Även 

om vi konstaterar att fackförbund är elitkällor är det oklart vilka problemformuleringar 

som ges företräde i medierapporteringen om strejker och vilka perspektiv som domine‐

rar rapporteringen.   

Såväl  Hvitfelt  och Malmströms  som  Sahlstrands  undersökningar  gjordes  för  tjugo  re‐

spektive tio år sedan och det går inte att utesluta att förändringar kan ha skett. 

Hvitfelt  och Malmströms  undersökning  visar  också  att  enskilda  anställda,  som  får  be‐

traktas som icke‐elitkällor, sällan har förekommit som dominerande källa i arbetsmark‐

nadsartiklar, vilket skulle kunna tyda på att det snarare pratas om arbetstagarna än med 

dem (Hvitfelt och Malmström, 1990, s. 26‐27).  

Att  tillgången  till  den mediala arenan är ojämnt  fördelad mellan olika grupper och  in‐

tressen  kan  ses  som  en  allvarlig  brist med  tanke  på  de  demokratiska  funktioner  som 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pressen ska fylla. Om vi betraktar medierna som en ”scen” dit bara vissa aktörer får till‐

träde blir det extra viktigt att undersöka vilka dessa aktörer är, vad de bidrar med och 

vilkas perspektiv som får dominera den mediala arenan. 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att undersöka och beskriva hur ordet fördelas mellan olika intressen i ett 

antal dagstidningars nyhetsrapportering om Pappers strejk år 2010. Vi vill veta vilken 

tillgång källorna har till medieutrymmet och vilka möjligheter de i medietexterna ges att 

nå ut med sina intressen. 

 

1) Vilka källor får komma till tals och vilka källor dominerar rapporteringen? 

2) Vilka problemformuleringar och perspektiv, företrädda av källorna, ges företrä‐

de i rapporteringen? 

3) I vilken utsträckning får icke‐elitkällor uttala sig och om vad? 

1.3. Avgränsningar 
Vi har valt att studera de största lokaltidningarna på de orter där de strejkande bruken 

ligger. Dessa är: Piteå‐Tidningen, Hudiksvalls Tidning, Nya Wermlands‐Tidningen, Gefle 

Dagblad,  Hallands  Nyheter  och  Norrköpings  Tidningar.  Utöver  dessa  har  vi  valt  att 

granska den  rikstäckande  rapporteringen hos Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Vi har valt att undersöka tidningarnas rapportering under perioden den 14 april till och 

med den 28 april, vilket motsvarar tiden för strejken, dess upptakt och avslut. 

1.4. Uppsatsens disposition 
Uppsatsens första kapitel behandlar studiens problembakgrund, syfte, frågeställningar 

och avgränsningar. I det andra kapitlet går vi igenom våra teoretiska utgångspunkter 

och tidigare forskning på området och i kapitel tre behandlar vi vårt val av metod. Studi‐

ens resultat presenteras i kapitel fyra, där också en analys av resultatet återfinns. I kapi‐

tel fem presenteras våra slutsatser i form av svar på våra övergripande frågeställningar. 

Uppsatsen avslutas med vår egen diskussion kring studiens resultat, i kapitel sex. 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2. Teori och tidigare forskning 

2.1. Pressens roll i samhället 
I den  statliga pressutredningen  från 1994 har massmediernas  tre huvuduppgifter  i  en 

representativ demokrati identifierats. Dessa är: 

• förmedling av information i politiska frågor 

• forum för politisk debatt 

• kommentar och granskning av vad som händer i politiken 

(SOU 1995:37, s. 159) 

 

Sahlstrand (2000) har i sin avhandling om nyhetskällor i svensk storstadsmorgonpress 

beskrivit  hur  nyhetsjournalistikens  källanvändning  bör  se  ut  för  att  gynna  samhälls‐

intresset. Enligt Sahlstrand krävs följande: 

• Nyhetsjournalistiken ska stå oberoende från källorna. 

• Den ska vara lika tillgänglig för olika intressen och grupper av källor. 

• Den ska använda en mångfald av olika källor. 

• Den ska välja och gestalta källorna på ett sätt som ger informativitet. 

(Sahlstrand, 2000, s. 203) 

2.2.  Gatekeepingteori och journalistikens rutiner 
Walter Lippman konstaterade redan 1922 att människors kunskaper om politik i myck‐

et liten utsträckning har sitt ursprung i personliga erfarenheter. I stället får vi till största 

del information om sådana händelser från medierna och de eliter som medierna porträt‐

terar. Som huvudsaklig förmedlare av denna symboliska kontakt med den politiska mil‐

jön, har medierna ett stort inflytande över människors uppfattningar, opinioner och be‐

teenden (Entman, m.fl. 2009, s. 179).  

Men mediernas innehåll återger inte likt en spegel verkligheten. Snarare är det journa‐

listiska arbetet en process där nyheter dagligen ska produceras, vilket kräver en rutin‐

mässig  insamling  och  sammanställning  av  information,  som  konstrueras  till  beskriv‐

ningar eller berättelser av de utvalda nyhetshändelserna (Manning, 2001, s. 50).  

Den information som når publiken via medierna har med andra ord alltid genomgått en 

urvalsprocess. Det finns ett oändligt antal händelser för journalister att skriva om, men 

endast en mycket liten del kommer igenom grinden och in i nyhetsprodukten.  

Så hur påverkar denna rutinmässiga produktionsprocess vilka källor som i nyhetsmedi‐

erna får bidra med perspektiv och åsikter om de händelser som presenteras som nyhe‐

ter? 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Gatekeepingteorier hjälper oss att förstå hur denna process går till. Gatekeepingproces‐

sen kan sägas börja när en  journalist  formar  information om en händelse  till en nyhet 

(Shoemaker & Vos, 2009, s. 22‐26). För att förstå urvalsprocessen har fem analysnivåer 

utformas. Hur dessa ska användas styrs inte av några regler utan varje enskild studie får 

styra vilka nivåer som är relevanta och hur de används (Shoemaker & Vos, 2009, s. 31). 

För oss är det framförallt den rutinmässiga nivån och den nivå som beskriver hur andra 

sociala institutioner påverkar gatekeepingprocessen som är intressanta, eftersom dessa 

berör journalisternas förhållande till sina källor.  

I många fall har journalister ingen egen erfarenhet av en händelse, utan i stället är käl‐

lornas versioner av vad som har hänt avgörande för vad som uppmärksammas i medi‐

erna. Enligt Shoemaker och Vos är journalister beroende av relativt förutsägbara rutiner 

då de samlar in information om händelser.  I de flesta fall leder det till att nyheter domi‐

neras av officiella källor. Dessa officiella källor  företräder vanligtvis politiska eliter,  så 

som regeringsföreträdare, eller andra större aktörer, så som ledande företag. Detta ru‐

tinmässiga användande av källor som har ekonomisk eller politisk makt leder bland an‐

nat till att de som innehar maktpositioner privilegieras och att åsiktsbredden i rappor‐

teringen begränsas (Shoemaker & Vos, 2009, s. 54‐55). 

Enligt  tidigare  studier  av  forskarna Gitlin  (1980)  och Goldenberg  (1975)  förekommer 

källor  från  företag eller källor med en akademisk bakgrund mer än  fem gånger så ofta 

som personer med arbetarbakgrund i nyhetsrapporteringen (Shoemaker & Vos, 2009, s. 

85). 

Officiella källor är oftare omedelbart tillgängliga för pressen, vilket underlättar  journa‐

listernas  arbete. Den  rutinmässiga  inhämtningen  av  information  effektiviserar nyhets‐

produktionen men leder också till att innehållet blir förutsägbart på grund av att journa‐

listerna  som  gatekeepers  delar  rutiner  för  inhämtning  och  bearbetning  av  material 

(Shoemaker & Vos, 2009, s. 60). 

Också Daniel A. Berkowitz (2009) betonar betydelsen av  journalisternas gemensamma 

rutinmässiga metoder  i nyhetsproduktionen  för relationen  till deras källor. Enligt Ber‐

kowitz bygger den journalistiska professionella ideologin eller ”det journalistiska para‐

digmet” på en samsyn kring journalistikens grundläggande krav och de tillvägagångssätt 

som journalisterna använder sig av i sitt dagliga arbete.  

Berkowitz menar att det  journalistiska paradigmet kräver att  journalister söker sig till 

auktoritativa nyhetskällor vilket  leder  till att de som anses ha auktoritet har en större 

chans  att  få  sin  röst  hörd  i  nyhetsrapporteringen.  Eftersom  journalistens  jobb  är  att 

producera nyheter  som har en aura av  fakticitet och vetenskaplighet  så  används utta‐

landen av trovärdiga källor som fakta (Berkowitz, 2009, s. 109). 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I enighet med det journalistiska paradigmet arbetar reportrar med insamling av trovär‐

dig information som presenteras utan att reportern explicit tar ställning i frågan. Exper‐

ter och officiella källor bidrar med informationen till reportern som är beroende av des‐

sa  som  leverantörer  av  ”råmaterial”  till  nyhetsproduktionen.  Reportern,  som  inte  har 

rätt att ge uttryck för några åsikter, redogör för händelseförlopp och återger vad källor‐

na  har  sagt.  Enligt  Berkowitz  blir  reportern  enligt  detta  sätt  att  se  på  journalistiken 

samhällets  vetenskapsmän  och  nyheterna  de  producerar  kan  liknas  vid  vetenskapliga 

rapporter. Men, påpekar Berkowitz, att betrakta journalistiken på detta sätt utesluter att 

källorna har egenintressen i  journalistens rapportering. Intresset varierar beroende på 

vem som är källan. För officiella makthavare och  folkvalda representanter handlar det 

om att behålla sitt stöd hos allmänheten och därmed också sin position. För  ledare för 

företag och organisationer kan det handla om att vinna stöd för sitt arbete och sin kurs 

(Berkowitz, 2009, s. 102‐103).  För fackförbund och dess företrädare har mediernas bild 

en  allt  större betydelse  för  organisationernas möjlighet  till makt och  inflytande,  efter‐

som medierna utgör en central arena  för kampen om vad som bland annat ska utgöra 

sunt ekonomiskt, politiskt och socialt förnuft (Enbom, 2009, s. 9). 

För såväl reportrar som källor står således mycket på spel. Reportrarna riskerar sin tro‐

värdighet varje gång de producerar en nyhet och källorna sitt anseende och sin position. 

Relationen mellan reporter och källa är därför alltid i viss mån en förhandling där båda 

parter  hoppas  att  uppnå  sina mål  och behålla  sin  status  i  respektive  organisation  och 

sociala sammanhang (Berkowitz, 2009, s. 103). 

För reportern handlar det om att producera en nyhet som möter den egna organisatio‐

nens förväntningar, vilket kräver att strategier och rutiner för arbetet utvecklas för att 

reportern ska kunna vara säker på att nyheten levereras  i  tid och i en form som anses 

godkänd.   Reportrar måste alltså,  för att möta de organisatoriska begränsningarna, vil‐

ket Shoemaker och Vos också pekar på,  skapa rutiner  för  sin  informationsinhämtning. 

Enligt Berkowitz har en stor del av nyheterna sitt ursprung i källor som känner till re‐

portrarnas  behov  och  som  regelbundet  kan  leverera  information  som  är  lätt  att  sam‐

manställa till journalisterna (Berkowitz, 2009, s.104). 

Journalisters  rutiner och utomstående  sociala  institutioner påverkar alltså vilka källor 

journalister använder sig av, så även i Sverige och vid Pappers strejk 2010. Att ha en för‐

ståelse  för  hur  den  journalistiska  produktionen  påverkar  användandet  av  källor  kan 

därför sägas vara viktigt. 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2.3.  Elitkällor som Primary definers 
Stuart Hall och Mediegruppen vid Glasgow universitet har utarbetat en modell om hur 

maktförhållandet  ser ut mellan  journalister  och  elitkällor när  verkligheten  ska beskri‐

vas, den så kallade Primary definers‐modellen. 

Forskarna menar att de strukturella rutiner som är journalistikens förutsättning, som vi 

redogjort för ovan, leder till att elitkällornas definitioner av verkligheten reproduceras i 

medieinnehållet. Med elitkällor menar Hall auktoritativa representanter från stora soci‐

al institutioner som är etablerade och allmänt accepterade. Så som politiker, arbetsgiva‐

re, fackliga företrädare och experter (Hall, 1978, s. 57‐58). 

Den första anledningen till att dessa personers definitioner reproduceras är att journa‐

listerna inte självständigt skapar nyheter. De är, vilket många forskare är eniga om, be‐

roende av schemalagda nyheter från regelbundna och pålitliga institutionella källor för 

att fylla sitt utrymme (Hall, 1978, s. 57). 

Anledning nummer två har att göra med att  journalistiken är bunden till  idealen opar‐

tiskhet, balans och objektivitet. Det är av yttersta vikt för journalister att försäkra sig om 

att det som återges i en artikel är grundat i fakta. Det försäkras genom att auktoriserade 

och objektiva källor används. Vilket betyder att de konstant vänder sig till dessa auktori‐

tativa representanter från stora social institutioner, alltså elitkällorna (Hall, 1978, s. 57‐

58). 

 

”The result of this structured preference given in the media to the opinions of the powerful is that 

these ’spokesmen’ become what we call the primary definers of topics. (…) it permits the institu

tional definers to establish the initial definition or primary interpretation of the topic in question. 

This interpretation then ’commands the field’ in all subsequent treatment and sets the terms of re

ference within which all further coverage and debate takes place.” (Hall, 1978, s. 58) 

 

Enligt Hall  tvingas argumenten mot  den  rådande definitionen att  anpassas  till  den be‐

skrivning  av  problemet  som  redan  finns.  Elitkällornas  ramverk  blir  en  utgångspunkt 

som är extremt svår att  fundamentalt  förändra när den har etablerats. Ramverket blir 

också  avgörande  i  fortsättningen  för  vilka  som stämplas  som  relevanta  för debatten – 

och vilka som hamnar utanför, som inte tar upp det av elitkällorna definierade proble

met (Hall, 1978, s.58‐59). 

Ett  fundamentalt problem, enligt Hall,  är att när elitkällornas definition av den sociala 

verkligheten och  ’vanligt  folks’ plats  i denna verklighet reproduceras av  journalisterna 

konstrueras en bild av samhället som representerar vissa klassintressen som alla med‐

borgares intressen (Hall, 1978, s. 59). 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Halls  modell  om  primary  definers  har  fått  kritik  bland  annat  från  Philip  Schlesinger 

(1990) som menar att det finns fler möjligheter för icke‐elitkällor och politiskt margina‐

liserade grupper att påverka nyhetsagendan än vad Hall hade räknat med. Enligt Schle‐

singer underskattar Hall den potentiella öppenheten hos olika medier.  Schlesinger på‐

pekar också att primary definers inte alltid delar samma perspektiv utan att olika insti‐

tutioner eller elitkällor kan motsäga och konkurrera med varandra. Han anser också att 

det finns svårigheter att tydligt avgöra vilka som kan anses vara primary definers. Enligt 

Schlesinger hamnar  flera personer eller  institutioner  i  ”gråzoner” och dessa blir  svåra 

att klassificera. Han pekar också på att maktförhållanden källor emellan kan förändras 

över  tid. Hall  har också kritiserats  för  att ha  förenklat  en mycket komplex  interaktion 

mellan  politiska  eliter,  medieeliter  och  politiskt  underordnade  grupper.  Till  exempel 

menar Schlesinger att Halls antagande att det är politiker som styr mediernas dagord‐

ning inte tar hänsyn till att mediernas dagordning också ofta påverkar de politiska eli‐

terna.  Dessutom  anser  han  att  Hall  underskattar  olika  gruppers  och  organisationers 

mediestrategier  som  används,  ibland  framgångsrikt,  för  att  utmana  de  beskrivningar 

som dominerar medierna (Manning, 2001, s. 14‐17). 

Denna kritik  till  trots, Halls modell  anses  av många  forskare,  däribland Paul Manning, 

fortfarande vara aktuell och användbar för att identifiera samband mellan massmedier 

och andra maktcentra  i samhället och vad detta  innebär  för  tillgången till den mediala 

arenan för olika röster och intressen (Manning, 2001, s. 17‐18). 

Trots att Halls modell utarbetades på 70‐talet och att den har stött på en del kritik anser 

vi ändå att hans resonemang om elitkällor bidrar till en djupare förståelse för grunden 

till deras dominans och för de konsekvenser som denna dominans kan sägas ha. 

2.4. Nyhetskällor i svensk dagspress 
De många listor över nyhetsvärden som har gjorts för att ringa in vad som kännetecknar 

de händelser  som medierna väljer att  rapporterar om bekräftar bilden att  elitpersoner 

och officiella källor är en central faktor för att en nyhet ska produceras. Galtung och Ruge 

publicerade 1965 en studie där de presenterade 12 faktorer som de identifierat som vik‐

tiga  vid  urval  av  nyheter.  1979  gjorde Golding  och Elliot  en  liknande  sammanställning 

över nyhetskriterier och 2001 föreslog Harcup och O’Neill ytterligare en ny uppsättning 

krav för att en händelse ska anses ha nyhetsvärde (O’Neill och Harcup, 2009, s. 164‐168). 

Samtliga uppräknade forskares försök att ringa faktorer som är utmärkande för nyheter 

har många gemensamma punkter. En av dessa är att samtliga räknar referenser till elit‐

personer som ett viktigt kriterium vid nyhetsvärdering. 

Detta gäller också den svenska dagspressen enligt Håkan Hvitfelts sammanställning som 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säger att:  

”Sannolikheten att en nyhetsartikel ska produceras, publiceras, placeras på första 

sidan och där bli en huvudartikel ökar ju mer den behandlar: 

1. politik, ekonomi samt brott och olyckor 

2. och om det är ett kort geografiskt eller kulturellt avstånd 

3. till händelser och förhållanden 

4. som är sensationella eller överraskande 

5. handlar om enskilda elitpersoner 

6. och beskrivs tillräckligt enkelt 

7. men är viktiga och relevanta 

8. utspelas under kort tid men som del av ett tema 

9. har negativa inslag 

10. och har elitpersoner som källor” 

(Hvitfelt, 1985, s. 216) 

 

Anders Sahlstrands  studie De  synliga  (2000) över nyhetskällor  i  svensk  storstadsmor‐

gonpress bekräftar bilden av att elitkällor dominerar nyheterna också i Sverige. En av de 

allvarligaste bristerna Sahlstrand kommer fram till är att tillgängligheten till den media‐

la arenan är ojämnt fördelad mellan olika grupper och intressen. Hans studie visar bland 

annat  att  64  procent  av  källorna  tillhör  en  politisk‐,  ekonomisk‐  eller  kulturellelit,  så 

som ministrar, chefer på stora företag eller kulturpersonligheter. 36 procent av källorna 

tillhör inte denna elit.  

Enligt Sahlstrand har dominansen av elitkällor  flera effekter på nyheterna. Han menar 

att det dels ger en missvisande bild av  samhället,  eftersom det  i  verkligheten  finns en 

övervikt  av  icke‐elitpersoner.  Dels  anser  Sahlstrand  att  det  begränsar  informationen 

från källorna till de områden som elitkällorna har erfarenhet av, vilket gör att nyheter‐

nas innehåll blir smalt och att stora fält av verkligheten inte synliggörs.  Dels finns det en 

risk  att  elitövervikten  försvårar  för  breda  läsargrupper  att  känna  identifikation  och 

igenkännande i nyhetstexten (Sahlstrand, 2000, s. 138).  

Även Håkan Hvitfelt  och  Torsten Malmström  (1990)  konstaterar  att  nyhetsmediernas 

beroende av användbara källor är mycket stort och att det i Sverige är personer ur sam‐

hällets elit som är de  i särklass vanligaste nyhetskällorna. Deras slutsats blir att det är 

uppenbart att dessa personer har ett stort  inflytande över den bild av skeendet  i sam‐

hället som presenteras (Hvitfelt och Malmström, 1990, s. 25). 

Hvitfelt och Malmström menar att det är naturligt att bedömningar av vikt och relevans 

av enskilda personers betydelse leder till en elitorientering i medierna. Ju mäktigare en 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person är desto större blir konsekvenserna av personens handlingar. Det anses därmed 

angeläget att medierna prioriterar eliter av olika slag och på olika nivåer. En annan för‐

klaring  till mediernas elitorientering är att de människor  som har makt  tar  tillvara på 

sin möjlighet att använda medierna som språkrör och instrument för maktutövning. De 

förekommer ofta och vanligen också på sina egna villkor i medierna. Eliterna har på så 

sätt möjlighet att styra nyhetsurvalet och ge en bild av sig själva och av händelser och 

förhållanden som de själva eftersträvar (Hvitfelt och Malmström, 1990, s. 31). 

Också  Hvitfelt  och Malmström  pekar  på  nyhetsmediernas  tendens  att  använda  sig  av 

källor som regelbundet kan leverera användbart material vilket leder till att de ämnes‐

områden, institutioner och händelser där produktiva källor saknas ofta inte blir föremål 

för någon bevakning av medierna (Hvitfelt och Malmström, 1990, s. 26). 

Samtidigt menar forskarna att användning av flera källor i en artikel indikerar allsidig‐

het, djup och bearbetning. Olika källor kan till exempel komplettera varandras uppgifter 

och skapa en mer balanserad rapportering (Hvitfelt och Malmström, 1990, s. 26). 

2.5. Nyhetskällor vid rapportering om ekonomi och arbetsmarknadsfrågor 
Hvitfelt  och Malmström  (1990)  har  undersökt  rapporteringen  och  källanvändningen  i 

ekonomi‐  och  arbetsmarknadsartiklar  i  sex  svenska  dagstidningar  under  en  vecka  i 

mars år 1976, 1983 och 1990. Ekonomiartiklarna rör ekonomiska frågor på en manifest 

nivå,  så  som  rapportering  om  näringslivet,  internationella  ekonomiska  frågor,  handel 

och börs. Med arbetsmarknadsjournalistik avser Hvitfelt och Malmström frågor som rör 

arbetets innehåll och villkor, så som fackliga frågor, avtal, arbetsmiljö, arbetsskydd, 

arbetsplatsolyckor, arbetslöshet och fackföreningsrörelsens ekonomi (Hvitfelt & Malm‐

ström, 1990, s. 9).   Pappers strejk, som vår undersökning behandlar, tillhör den senare 

kategorin,  arbetsmarknadsfrågor,  och vi kommer därför  i  första hand att  redogöra  för 

forskarnas resultat på detta område. 

Undersökningen visar att av det totala antalet ekonomi‐ och arbetsmarknadsartiklar har 

65 procent av artiklarna endast en källa, 17 procent har  två källor och 18 procent har 

tre eller  flera källor. Undersökningen visar också vilken källa som kan sägas dominera 

artikeln. Enligt Hvitfelt och Malmström är det den källa vars uppgifter som får mest ut‐

rymme. Om de olika källorna ges lika utrymme räknas den dominerande källan som den 

som nämns först (Hvitfelt och Malmström, 1990, s. 28). 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Dominerande källa  1976  1983  1990 
Arbetsgivarsidan  48  44  42 
Fackliga sidan  22  15  14 
Enskild anställd/ grupp av anställda  5  4  2 
Politiska partier/ politiska organ  10  10  16 
Myndligheter  9  18  11 
Övriga  6  9  15 
Antal artiklar: 821 
Andel av samtliga ekonomi‐ och arbetsmarknadsartiklar i procent 
Källa: Hvitfelt och Malmström, 1990, s. 26. 
 

Som  tabellen ovan visar  är det  i Hvitfelt  och Malmströms undersökning  tydligt  att  ar‐

betsgivarsidan under hela perioden har haft ett övertag som dominerande källa. Jämfört 

med den fackliga sidan är den nästan tre gånger så vanlig. Samtidigt har den fackliga si‐

dan tappat  i betydelse under perioden. Enskilda anställda och grupper av enskilda an‐

ställda  har  sällan  förekommit  som  dominerande  källa  oavsett  undersökningstillfälle 

(Hvitfelt och Malmström, 1990, s. 26‐27). 

Sett bara till de artiklar som handlar om arbetsmarknad är dock den fackliga sidan van‐

ligare som dominerande källa än arbetsgivarsidan. Men såväl arbetsgivaren som fackfö‐

reningarna  förekommer  allt  mer  sällan  som  dominerande  källor  (Hvitfelt  och  Malm‐

ström, 1990, s. 27). Precisa siffror för arbetsmarknadsartiklarna redogör forskarna inte 

för i sin rapport. 

Att arbetsgivare totalt sett dominerar som källor  i ekonomi‐ och arbetsmarknadsartik‐

larna och att enskilda anställda är sällsynta som dominerande källor tolkar Hvitfelt och 

Malmström  ur  ett  nyhetsvärderingsperspektiv  som  att  de  förstnämnda  är mer  elit  än 

vanliga  anställda och därmed har  ett  högre nyhetsvärde.   Detta  är  enligt  forskarna  en 

bidragande orsak  till  varför  enskilda  anställda  är  så  sällsynta  i medierna  (Hvitfelt  och 

Malmström, 1990, s. 31).  

Hvitfelt  och Malmström gör  i  sin undersökning  skillnad på  källa  och  aktör. Med  aktör 

avser de personer, grupper, organisationer och institutioner som framställs som de som 

agerar  i  skeenden  inom  ekonomi  och  arbetsmarknad.  Aktörerna  kan  dessutom  repre‐

sentera olika intressen, som arbetsgivarsidan, den fackliga sidan, politiska grupperingar 

och myndigheter. Ofta  sammanfaller aktör och källa men  inte alltid.  Skillnader kan  till 

exempel  visa  sig  då  en  källa  från den  fackliga  sidan berättar  om arbetsgivarsidan  och 

den senare får dominera artikeln. Arbetsgivarsidan blir då dominerande aktör men den 

fackliga sidan blir källa (Hvitfelt och Malmström, 1990, s. 40). 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Även vi  kommer att  göra denna åtskillnad mellan aktör och källa. Detta  för  att  vi  inte 

bara vill undersöka vem som får uttala sig, utan  för att vi också vill  se vems  intressen 

eller agerande som diskuteras och som kan sägas dominera rapporteringen.  

Sett  till alla ekonomi‐ och arbetsmarknadsartiklar som Hvitfelt och Malmström under‐

sökt dominerar aktörer som tillhör arbetsgivarsidan i hälften av artiklarna. Den fackliga 

sidan och dess representanter är dominerande aktör i ungefär femton procent av artik‐

larna. Enskilda anställda  i  fyra procent av artiklarna (Hvitfelt och Malmström, 1990, s. 

40).  

I  fallet med  dominerande  aktörer  har  forskarna  också  brutit  ut  och  redogjort  för  hur 

förhållandet ser ut enbart i arbetsmarknadsartiklarna. 

 

Dominerande aktör  1976  1983  1990 
Arbetsgivarsidan  25  29  23 
Fackliga sidan  43  34  29 
Enskild anställd/ grupp av anställda  8  8  12 
Politiska partier/ politiska organ  11  12  20 
Myndligheter  7  12  10 
Övriga  6  5  6 
Antal artiklar: 359 
Andel av samtliga arbetsmarknadsartiklar i procent 
Källa: Hvitfelt och Malmström, 1990, s. 42. 
 

Som tabellen ovan visar blir resultatet då endast arbetsmarknadsartiklar undersöks ett 

annat. Den vanligaste dominerande aktören här är den fackliga sidan och dess represen‐

tanter.  Men  medan  andelen  artiklar  med  arbetsgivarsidan  som  dominerande  aktör  i 

stort sett är konstant sedan 1976 har den fackliga sidan som dominerande aktör kraftigt 

avtagit, vilket tyder på att deras agerande minskat i nyhetsvärde. Samtidigt har enskilda 

anställda  utanför  fackföreningarna  ökat  i  betydelse  som  dominerande  aktör  (Hvitfelt 

och Malmström, 1990, s. 42‐43).  

2.6. Vad källorna får uttala sig om 
Lena Levin undersöker i sin doktorsavhandling Massmedial gestaltning och vardagsför

ståelse (2003) mediernas rapportering om arbetsplatsomvandlingen av Eksjö garnison i 

Småland.  Stora besparingskrav  ledde  till  att  halva  arbetsplatsen  lades ner  och  att  den 

andra  halvan  strukturerades  om.  Levin  har  analyserat  tidningsartiklar  och  även  haft 

samtal  med  de  som  berördes  av  förändringarna  på  arbetsplatsen  i  fokusgrupper  om 

mediernas beskrivningar. 

Levins avhandling visar att  ”övrig personal”, det vill säga  icke‐elitkällor, sällan  fick do‐

minera artiklarna om sin arbetsplats. Levin konstaterar också att det finns stora skillna‐

der sett till vad källorna fick uttala sig om i nyhetsartiklarna. De i personalen, utan nå‐
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gon chefsposition, fick uttrycka känslor som oro och ovisshet inför framtiden och blev i 

mediernas beskrivningar de ”drabbade” (Levin, 2003, s. 120‐123).   

Levin menar att  icke‐elitkällorna gavs ett mindre ”handlingsutrymme”  i mediernas be‐

skrivningar, utan vare sig vilja eller handlingsalternativ. Personer som chefer, experter, 

politiker  och  fackliga  företrädare,  som  kan  betraktas  som  elitkällor  däremot  gavs  ett 

större ”handlingsutrymme”. Elitkällorna, som ofta dominerade mediernas rapportering, 

var aktiva i texterna, de citerades och redogjorde för fakta och gav logiska resonemang 

(Levin, 2003, s. 140). Dessa källor gestaltades som kunniga och ansvarstagande. Deras 

titlar och arbetsuppgifter var viktig information som alltid uppgavs. När det gällde icke‐

elitkällorna utelämnades liknande information om yrkeskunskap och kompetens (Levin, 

2003, s. 123). 

I sina fokusgruppssamtal fann Levin att  icke‐elitkällorna gav andra versioner av varför 

och hur arbetsplatsen förändrades än de versioner som förekommit i mediernas rappor‐

tering.  Hon  konstaterar  att  vissa  versioner  fick  företräde medan  andra  versioner  och 

teman  inte  framträtt  lika  tydligt  eller helt  försvunnit  i  rapporteringen. Levin anser  att 

även en del av dessa perspektiv och teman kan vara viktiga att lyfta fram i medierna ef‐

tersom människor använder medierna  för att  förstå vardagen och skapa sammanhang 

(Levin, 2003, s. 226‐230). 

Även om vi  inte ska undersöka hur olika källor gestaltas eller hur källorna själva upp‐

levde strejken och medierapporteringen, så är det ändå intressant att se vilka möjlighe‐

ter elitkällor och icke‐elitkällor får att nå ut med sina intressen i medietexterna och om 

de skillnader som Levin konstaterat i viss mån också återspeglas i vårt material. Precis 

som i Levins fall rör vår studie människors arbetsplats och vardag och det är möjligt att 

arbetstagarna också  i  vårt  fall  hade andra perspektiv på händelseförloppet  än de  som 

deras fackliga företrädare och chefer gav uttryck för.  

2.7. Nyhetskällor och konflikter på arbetsmarknaden 
Såväl Sahlstrand som Hvitfelt och Malmström berör i sina undersökningar hur olika käl‐

lor används i arbetsmarknadsartiklar rörande avtalsfrågor och hur medier rapporterar 

om konflikter på arbetsmarknaden.  

Sahlstrand visar att det finns ett samband mellan antalet källor och artikelns konfliktni‐

vå. Förekommer en konflikt ökar sannolikheten att artikeln ska innehålla flera källor. I 

den typiska konfliktartikeln figurerar två parter som har motsatt intresse i en fråga, ex‐

empelvis  en  arbetsmarknadsfråga. Om det  finns  en  ambition  att,  kanske  enligt  idealet 

om journalistikens opartiskhet, låta arbetsmarknadens båda parter att komma till tals är 

det logiskt att det blir flera källor i artikeln än om ett tvåpartsläge inte föreligger (Sahl‐



 

    14 

strand, 2000, s. 100‐102). Sahlstrands studie visar också att fackföreningar, i artiklar där 

källorna  företräder  olika  partsintressen,  får  komma  till  tals  mer  och  har  mer  positiv 

publicitet än arbetsgivarorganisationer (Sahlstrand, 2000, s. 206). 

Att källorna i ekonomi‐ och arbetsmarknadsartiklar ofta är just parter av olika slag och 

att deras uppgifter är partsinlagor gör relationen mellan källor och reportrar till ett av 

ekonomi‐ och arbetsmarknadsjournalistikens största problem, enligt Hvitfelt och Malm‐

ström. Journalister och redaktioner måste bedöma detta och hitta en balans mellan des‐

sa olika partsinlagor (Hvitfelt och Malmström, 1990, s. 25). 

De konstaterar också att partskonflikt är vanligare i arbetsmarknadsartiklarna, sett till i 

vilken grad en sådan konflikt  framkommit  i rubrik och ingress,  jämfört med de ekono‐

miartiklar  som  forskarna  studerat  .  År  1990  framhölls  partskonflikter  i  43 procent  av 

artiklarna  som  rörde  arbetsmarknaden,  vilket  är  en  ökning  jämfört  med  37  procent 

1976 och 32 procent 1983. Förändringarna följer således den journalistiska huvudtren‐

den med en ökad konfliktvinkel och en ökad dramatik och användning av berättartek‐

niska grundtekniker (Hvitfelt och Malmström, 1990, s. 54‐55). 

Detta kan vara en förklaring till varför antalet artiklar om avtalsfrågorna ökat under den 

period som Hvitfelt och Malmström undersökt, då forskarna konstaterar att dessa frågor 

blivit  något  mer  komplicerade  och  konfliktfyllda  med  åren  (Hvitfelt  och  Malmström, 

1990, s. 34). 

Vad  betyder  då  den  ökade  mediala  uppmärksamheten  vid  avtalsförhandlingar  för 

svenska fackförbund? Jesper Enbom (2009) konstaterar i sin avhandling att LO och dess 

medlemsförbund  måste  hantera  flera  motsägelser  i  sina  kontakter  med  medierna  då 

konflikter hamnar på nyhetsagendan.  

En sådan motsägelse är att de fackliga organisationerna gärna vill synas i medierna när 

de  kämpar  för  sina medlemmars  intressen men  att  de  samtidigt  inte  vill  framstå  som 

särintressen.  Till  skillnad  från  andra  sociala  rörelser,  till  exempel  fredsrörelsen  eller 

miljörörelsen, är fackföreningsrörelsen på ett mer direkt sätt  inriktade på att förbättra 

sina medlemmars livsvillkor. Det är därför viktigt för organisationerna att synas vid till‐

fällen då man tar strid för sina medlemmar, så som vid en strejk. Det finns dock en risk i 

att organisationerna genom detta agerande utpekas som särintressen. 

En annan risk för förbunden är att de vill framstå som ”stora och starka” för att bli jour‐

nalistiskt  intressanta.  Detta  riskerar  dock  att  slå  tillbaka,  till  exempel  i  samband med 

konflikter, särskilt med småföretagare som motståndare, då facket riskerar att skildras 

som Goliat i kamp med David. Ett annat dilemma är att fackförbunden gärna vill synas i 

många medier men att det på lokal nivå kan uppstå problem då ”medieovana” medlem‐

mar och ombud uttalar sig mindre passande (Enbom, 2009, s. 153‐154). 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En annan  risk då  facket  vill  visa på  sina medlemmars betydelse  genom att  ta ut  stora 

grupper  i  strejk är att  förbundets handlande utmynnar  i medieskildringar av hur kon‐

flikten  slår mot  ”tredje man”,  till  exempel  i  form av dagisbarn,  kunder  eller  resenärer 

(Enbom, 2009, s. 154). Som exempel tar Enbom upp Byggnadsarbetarförbundets strejk 

våren 2009 där fokus hamnade på byggnationen av en förskola och på de barn som ris‐

kerade att drabbas av Byggnads agerande. Enbom pekar på att det är just en sådan  

medierapportering som fackföreningsrörelsen helst vill undvika (Enbom, 2009, s. 9). 

De olika medieskildringarna som Enbom redogör för är alla exempel på perspektiv som 

kan  sägas  vara  problematiska  för  fackförbund  vid  strejker  och  som  vi  eventuellt  kan 

tänkas stöta på i vår undersökning.  

2.8. Medierapportering om strejker i brittisk och kanadensisk press 
Så  långt  har  vi  redogjort  för  forskning  som  berör medierapportering  om  arbetsmark‐

nadsfrågor i Sverige. För att ytterligare utforska området har vi använt resultat från fyra 

undersökningar av strejker i Storbritannien och Kanada. 

Forskaren Elaine Wade har granskat ”koldispyten” i England 1984‐85, vilka teman som 

blev tydliga och vilka områden som förvreds vid mediebevakningen av strejken (Wade, 

1985, s. 273). 

Wade hänvisar till Mediegruppen vid Glasgow universitets analys av mediebevakningen 

av fackförbundsfrågor. De fann att  fackförbundens skäl till att varsla om strejk fick lite 

utrymme i mediebevakningen och att medierna tenderade att anta att  fackförbund var 

strejkbenägna. Gruppen kom fram till att journalisterna genomförde intervjuer med ut‐

gångspunkten att strejken var fel och att medierna arbetade inom en ideologisk ram av 

konsensus där ett begränsat antal förklaringar för konflikt och kris rymdes, och där de 

förklaringar som användes till stora delar la skulden på arbetstagarna (GUMG, 1976, s. 

205‐243). 

Wades studie av ”koldispyten” bekräftar denna bild. Mediebevakningen koncentrerades 

på våldsamheter och  förklarade händelser med hjälp av  två  tydligt polariserade  sidor. 

Historisk, industriell och social kontext antingen ignorerades eller beskrevs enbart som 

ett ”förlegat samhälle” och en sista suck av den ”gamla ordningen” (Wade, 1985, s. 274). 

Wade konstaterar också att fackförbundets ordförande fick stå som i princip ensam fö‐

reträdare för arbetstagarsidan, gruvarbetarnas bild av strejkförloppet  lämnades  i stort 

sett utanför. Arbetsgivarsidan däremot företräddes av, förutom arbetsgivarorganisatio‐

nens ordförande,  regeringsmakten och polisen, alltså  tre elitkällor.  Intressant är också 

att trots denna särbehandling noterar Wade att räknat till spaltmeter får fackförbundet 

mer utrymme än arbetsgivarorganisationen (Wade, 1985, s. 282). 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Detta  understryker  vikten  av  att  också  studera  vilka  problemformuleringar  och  per‐

spektiv som får företräde i medierapporteringen. Samtidigt utspelade sig ”koldispyten” i 

mitten av 80‐talet och i ett Storbritannien där Margret Thatcher genomförde reform ef‐

ter reform i riktning mot en friare marknad. Strejken hade stor symbolisk och ideologisk 

betydelse och omgavs av våldsamheter. Den är med andra ord inte helt jämförbar med 

de svenska förhållandena kring Pappers strejk men vi anser ändå att, i alla fall de stora 

dragen, kan vara relevanta för studien av vårt fall. 

Forskaren Graham Knight (2001) har analyserat hur nyhetsmedier skildrade upptakten 

till de offentliganställdas fem veckor långa strejk i Ontario i Kanada år 1996. Hans studie 

visar, likt Wades och Mediegruppen vid Glasgow universitets, att fackförbundet skildra‐

des ur ett kritiskt perspektiv vid förhandlingarna mellan dem och motparten.  

Knights  analys av  rapporteringen  inför den kommande  strejken visar  att den domine‐

rande gestaltningen hölls inom ramarna för ett relativt konventionellt strejkmanus. Ma‐

nuset  kännetecknas  av  en  tendens  att  huvudsakligen  fokusera  på  de  strejkandes  krav 

utifrån  ekonomiska  egenintressen  och  de  strejkandes  handlingar  och  de  känslor  som 

dessa skapar. Fokus ligger också på de störningar, besvär och skador som strejken orsa‐

kar och på interna stridigheter mellan de strejkande och deras fackförbund.  

Knight menar att det sätts ett likhetstecken mellan en strejk och de strejkandes känslor 

å ena sidan och strejken och social oordning å andra sidan. På detta sätt ges en bild av 

strejken i medierna som ”dåliga nyheter” och ansvaret för strejken associeras både med 

de strejkandes egenintresse och med deras känslor. (Knight, 2001, s. 74‐75).  

Hans analys av strejken visar att medierna  fokuserade på hur strejken negativt påver‐

kade opinionen för facket och hotade fackets interna solidaritet. Medan motparten, den 

politiska  ledningen  i Ontario, porträtterades  som strategisk  så gestaltades  fackförbun‐

det som reagerande och defensivt. Den dominerande beskrivningen av förklaringen till 

de båda parternas agerande var ekonomisk (Knight, 2001, s. 73). 

Rapporteringen dominerades också av en tämligen liten grupp källor från den politiska 

ledningen och facket. De anställda tenderade att försvinna som centrala, aktiva aktörer i 

konfliktsituationen. När de väl kom till  tals uttryckte de ofta åsikter som gick på  tvärs 

med den  linje  som  fackförbundet drev,  som en ovilja att  strejka och en önskan om att 

tillmötesgå de krav som ställts från ledningens håll (Knight, 2001, s. 78). 

Även om arbetsgivaren också granskades i mediernas rapportering så var granskningen 

inte i samma utsträckning så kritisk och problematiserande som granskningen av facket 

(Knight, 2001, s. 86). 

Den  dominerande  beskrivningen  av  bakgrunden  till  strejken  var  att  nedskärningar 

krävdes i den offentliga sektorn av ekonomiska skäl. I mediernas rapportering gavs stort 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utrymme  till  den  politiska  ledningen  att  förklara  varför  nedskärningar  var  den  enda 

möjliga  lösningen  för att nå  ”finansiella mål” och  för att  skapa ”finansiell ordning”. Att 

nedskärningar var ”oundvikliga” ifrågasattes aldrig riktigt i rapporteringen.  Ledningens 

handlingar  framstod  som  strategiska  i  förhållande  till  den problematiska  verkligheten 

och svåra ekonomiska situationen (Knight, 2001, s. 83‐85). 

När det gällde fackförbundet däremot målades en bild upp att det saknade den autono‐

ma,  strategiska  karaktär  som  tilldelades  den  politiska  ledningen.  Fackets  position  be‐

skrevs i termer av att vilja göra det så kostsamt och svårt som möjligt för ledningen av 

driva igenom sina besparingar. De förslag som förbundet ratade beskrevs som ”generö‐

sa”, ”välgrundade” och ”mycket kostsamma” och fackets krav som höga och ibland över‐

drivna. 

När fackliga företrädare kom till tals som källor fick de i mycket stor utsträckning bara 

reagera  på  ledningens  agerande  och  gavs  inte möjligheten  att mer  detaljerat  beskriva 

sin egen agenda. Detta ledde enligt Knight till att förstärka intrycket av att facket var re‐

agerande snarare än taktiska (Knight, 2001, s. 85). 

Det  ekonomiska  dominerande  perspektivet  gjorde  att  fackets  motiv  gestaltades  som 

jobb‐ och förmånsbevarande medan den politiska ledningens motiv gestaltades i termer 

av att ta ansvar för den finansiella situationen.  Fackets politiska och ideologiska skäl till 

att strejka, så som kampen för en stark offentlig sektor och välfärd, gavs lite utrymme. 

På detta sätt marginaliserades problembeskrivningen (Knight, 2001, s. 87). 

Forskaren Deirdre O’Neill (2007) har gjort en fallstudie över hur brittiska nyhetsmedier 

under  november  2002  skildrade  de  brittiska  brandmännens  fackförbund  FBU:s  strejk. 

Hennes syfte var att se vilka källor som drog fördel av att citeras mest frekvent och som 

lyckades få ut sitt budskap i den brittiska dagspressen. 

O’Neill konstaterar att det utan tvekan är så att medierna spelar en nyckelroll vid strej‐

ker när det kommer till att låta olika sidor nå ut med sitt budskap, både till en allmänhet 

och till de anställda. För fackförbunden är det nödvändigt att via medierna föra sin talan 

för att skapa opinion för sina frågor, vinna stöd hos allmänheten och upprätthålla mora‐

len inom det egna förbundet (O’Neill, 2007, s. 813). 

Enligt O’Neill är det rimligt att klassa fackförbundet som ”primary definers” vid en upp‐

märksammad strejk som berör en stor del av allmänheten. men hon ställer sig frågande 

till i vilken utsträckning som fackförbundet lyckades konkurrera med den mäktigare ar‐

betsgivarparten  och  hur  väl  facket  lyckades  nå  ut  med  sin  åsikt  och  forma  nyheterna 

(O’Neill, 2007, s. 814). 

O’Neills  undersökning  visar  att  det  huvudsakligen  var  regeringen,  som  skulle  vara 

tvungen att finansiera eventuella löneökningar, och fackförbundet som var de två domi‐
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nerande källorna och att de flesta nyhetsartiklarna var uppbyggda kring konflikten mel‐

lan dessa två parter (O’Neill, 2007, s. 820‐821).  

Av det  totala antalet källor var  fackförbundet  till 27 procent den källa  som  fick  inleda 

och definiera nyhetsartikelns huvudsakliga agenda. Regeringen var dominerande källa 

till 31 procent och lokala myndigheter som arbetsgivare till 10 procent och 33 procent 

var andra källor som till en majoritet utgjordes av perspektiv som var fientliga till fack‐

et.  O’Neills  undersökning  visar  också  att  fackförbundets  perspektiv  tilläts  dominera 

rapporteringen i 22 procent av artiklarna, motsatta perspektiv dominerade artiklarna i 

58 procent av fallen och 19 procent av artiklarna var balanserade (O’Neill, 2007, s. 821‐

822). 

I drygt hälften av artiklarna, 58 procent, skildrades strejken på ett sätt som O’Neill me‐

nar kunde vara skadligt  fackförbundet, så som att strejken var en fara för allmänheten 

eller en fara för ekonomin. Bara 13 procent av artiklarna skildrade strejken på ett sätt 

som kunde vara skadligt  för  regeringen,  så som att den bristfälligt hanterat konflikten 

(O’Neill, 2007, s. 824). 

O’Neills  studie  visar  att  rapporteringen  i  en majoritet  av  de  undersökta  tidningar  var 

tydligt negativ för fackförbundet, med lite utrymme för fackets synpunkter och med en 

stor övervikt av källor som var motståndare till fackförbundet, med åsikter och perspek‐

tiv som gick på tvärs med fackförbundet (O’Neill, 2007, s. 827). 

O’Neill menar att vi, även om vi måste vara medvetna om att journalisternas arbete be‐

gränsas av rutiner och krav, inte bör glömma bort att journalister har en makt att välja 

bland källor och att inkludera eller exkludera olika perspektiv. Hon anser att journalisti‐

ken i det här fallet inte lever upp till de traditionella professionella normer som associe‐

ras med yrket, så som balans, mångfald av åsikter och en rationell debatt och drar slut‐

satsen  att  äldre  reslutat  från  studier  gjorda  av Mediegruppen  vid Glasgow universitet 

fortfarande kan anses vara aktuella (O’Neill, 2007, s. 827‐828).  

Såväl i Storbritannien som i Kanada har fackförbunden alltså problem att nå ut med sitt 

budskap i nyhetsmedier vid strejker. Som vi konstaterat tidigare skiljer sig förhållande‐

na i dessa länder mot de svenska. Fackförbunden har bland annat en svagare ställning i 

samhället. Det  finns också politiska omständigheter,  eftersom arbetsgivaren är knuten 

till den politiska makten,  i de här  fallen som  inte är  jämförbara med vårt  fall. Men det 

finns ändå anledning  för oss att  se vilka  likheter och skillnader som  finns  i mediernas 

rapporteringar. 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3. Metod 

3.1. Val av metod 
Vi har valt att göra en kvantitativ innehållsanalys av artiklarna för att besvara våra frå‐

gor om vilka som får uttala sig i tidningarnas nyhetsrapportering, hur ofta de får uttala 

sig  och om vad. Även  i  vilken utsträckning  icke‐elitkällor  förekommer och deras  utta‐

landen går att mäta på detta sätt. Metoden ger möjligheten att undersöka just frekvens 

och utrymme, i vårt fall vilka källor som förekommer flitigast och vilka perspektiv som 

ges mest plats. Det är den kvantitativa innehållsanalysens främsta kriterium på centrali‐

tet och viktighet (Esaiasson, 2007, s. 223). 

Den kvantitativa metoden kräver att de egenskaper som ska undersökas är mätbara och 

går att klassificera (Hartman, 2004, s. 207). I vårt fall är detta möjligt, källorna är möjli‐

ga  att  räkna  och  går  att  kategorisera,  till  exempel  som  arbetsgivare/arbetstagare 

/facklig representant. Även det som källorna uttalar sig om går att kategorisera, till ex‐

empel  strejkens  kostnad/viktigaste  frågor  för  arbetstagaren/viktigaste  frågor  för  ar‐

betsgivaren och så vidare. 

Vår undersöknings analysenheter är de artiklar som vi har valt att studera.  I vårt kod‐

schema finns de egenskaper eller variabler som vi registrerar hos analysenheterna och 

de olika kategorier eller variabelvärden som variablerna kan anta. Våra variabler berör, 

bland annat, vilka källor som framträder i nyheten och om vad dessa källor uttalar sig. 

Kodschemat är utformat utifrån våra övergripande frågeställningar och består av preci‐

sa  frågor  till  artiklarna. Vi har utformat klara  tolkningsregler och kodinstruktioner  för 

att  informationsöverföringen  från analysenheterna  till  kodblanketter  ska  ske  i  enighet 

med vår underöknings syfte och frågeställningar (Esaiasson, 2007, s. 227).  Till exempel 

är  det  vid  bestämmandet  av  vilken  källa  som  är  dominerande  viktigt  att  det  i  kodin‐

struktionerna  är  definierat  att  vi  syftar  på  dominerande  källa  i  betydelsen  ”den  källa 

vars  uppgifter  får  mest  utrymme mätt  i  antal  rader”.  I  kodinstruktionerna  ges  också 

konkreta förklaringar till vad varje variabelvärde innebär. Det är förstås viktigt att våra 

variabelvärden är klart skilda från varandra och att det bara finns ett variabelvärde för 

varje analysenhet (Esaiasson, 2007, s. 233). 

3.2. Avgränsningar 
Vi vill undersöka hur ordet  fördelades mellan olika  intressen i ett antal dagstidningars 

nyhetsrapportering om Pappers strejk. Vi har valt att rikta in oss på dagspress och ny‐

hetsmaterial. Vi har inte tagit hänsyn till mediernas webbupplagor, då det är deras pap‐

persupplaga  som vi  är  intresserade av att undersöka. Radions och  tv:s nyhetsmaterial 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hade visserligen varit intressant att ha med i undersökningen men på grund av tidsbe‐

gränsningar så måste vi avgränsa oss.  

Nyhetskällor kan delas in i muntliga: till exempel politiker, företagsledare, experter eller 

anställda och  icke‐muntliga:  till exempel skriftliga dokument eller andra nyhetsmedier 

(Sahlstrand, 2000, s. 11). Då vi skriver om ”källor” syftar vi på de muntliga källorna, allt‐

så de källor som journalisten har talat med. Källorna kan i sin tur delas in i potentiella, 

använda  och  synliga  källor.  De  potentiella  källorna  är  de  källor  som  överhuvudtaget 

finns att tillgå i samhället. De använda källorna är de som journalisten kontaktat och de 

synliga är de som faktiskt framträder i texten (Sahlstrand, 2000, s. 236). Vi har valt ana‐

lysera de synliga nyhetskällorna. Vår undersökning inkluderar både de källor som cite‐

ras direkt och indirekt i texten. Vi har också valt att endast inkludera de muntliga källor 

som går att härleda till en person. Uppges exempelvis enbart Pappers som källa till  in‐

formationen som återges i artikeln, räknas den inte. 

Under Pappers strejk pågick flera andra avtalsförhandlingar och i flera fall består artik‐

larna som berör Pappers strejk också av redogörelser för andra fackförbunds förhand‐

lingar.  Även  dessa  artiklar  är  inkluderade  i  undersökningen,  men  endast  de  delar  av 

dem som berör Pappers strejk. Detta för att vårt syfte inte är att undersöka artiklarnas 

storlek utan artiklarnas källor. 

3.3. Urval av material 
Pappers strejk varade från den 16 april till och med den 26 april. Det är under dessa da‐

gar, inklusive två dagar innan strejken bröt ut och två dagar efter det att den avslutats, 

som  vi  undersöker  dagstidningarnas  rapportering.  Det  sammanlagda  tidsspannet  blir 

alltså från den 14 april till den 28 april, det vill säga 15 dagar. 

Totalt sex bruk togs ut i strejk, dessa är: SCA Kraftliner Munksund, Holmen Iggesund, 

Stora Enso Skoghall, Korsnäs Gävle, Södra Cell Värö och Billerud Skärblacka. Vi har valt 

att  granska  hur  de  största  lokaltidningarna  på  de  orter  där  bruken  ligger  skildrade 

strejken.  Dessa  är:  Piteå‐Tidningen,  Hudiksvalls  Tidning,  Nya  Wermlands‐Tidningen, 

Gefle  Dagblad,  Hallands  Nyheter  och  Norrköpings  Tidningar.  Då  flera  lokaltidningar 

finns på orten har vi valt den tidning som har den största upplagan år 2009 enligt Tid‐

ningsstatistik (TS, 2010).  

Utöver att undersöka lokaltidningarna har vi valt att granska den rikstäckande rappor‐

teringen hos Dagens Nyheter  och  Svenska Dagbladet  för  att  se  vilken  bild  av  strejken 

som förmedlades till personer som inte har direkt anknytning till de orter där strejken 

pågick. Vi har valt att  inte ta med Aftonbladet och Expressen i vår undersökning efter‐

som deras rapportering om strejken var ytterst begränsad. 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Samtliga nyhetsartiklar och reportage som berör strejken  ingår  i vår undersökning. Vi 

har dock valt att utesluta opinionsmaterial, så som ledare, debattartiklar och insändare. 

Inte heller analyser ingår, då vi är intresserade av journalisters källanvändning. I opini‐

onsmaterialet  och  i  analyserna  finns  bara  skribenten  själv  som  källa,  vilket  gör  att  vi 

utesluter  detta  från  vår  undersökning.  Vårt  syfte  är  att  undersöka  den  journalistiska 

källanvändningen under  strejken,  och  inte  vilka  åsikter  som  förekom på  annan plats  i 

tidningen. 

3.4. Definitioner av begrepp 
Då en del av vårt syfte är att undersöka vilka möjligheter som källorna gavs i medietex‐

terna att nå ut med sina intressen, har vi formulerat frågan vilka problemformuleringar 

och  perspektiv,  företrädda  av  källorna,  som  ges  företräde  i  rapporteringen.  Med  pro

blemformuleringar avser vi källors uttalanden som rör den konflikt som strejken utgör. 

Att en konflikt mellan arbetsmarknadens parter är ett problem är källorna överrens om 

men de ger olika förklaringar till varför det här problemet uppstått, vem som bär ansva‐

ret för problemet och vad detta problem leder till. Alla dessa aspekter som rör konflik‐

ten kan på så sätt härledas till de olika problemformuleringar som källorna uttrycker. I 

vårt kodschema är det frågorna 11, 12, 13 som huvudsakligen utgår från denna övergri‐

pande fråga om vilka källors problemformuleringar som ges företräde i rapporteringen. 

Med perspektiv avser vi källors uttalande som rör beskrivningar av de olika parter som 

är en del av konflikten, det vill säga arbetstagarna, fackförbundet och arbetsgivarsidan. 

De olika parterna  företräder delvis olika  intressen och har olika utgångspunkter  i dis‐

kussionen, vilket leder till att deras beskrivningar av sig själva och övriga parter till sto‐

ra delar går  isär. Deras subjektiva åsikter och omdömen kan sägas vara uttryck  för de 

perspektiv som de representerar.  I vårt kodschema är det frågorna 14, 15, 18 som hu‐

vudsakligen utgår  från denna övergripande  fråga  om vilka  källors  perspektiv  som ges 

företräde i rapporteringen. 

Med begreppet aktör avser vi den person, grupp eller part som medietextens källa pra‐

tar om. Till exempel kan en källa från den fackliga sidan berätta om arbetsgivarsidan och 

den senare får då dominera artikeln och räknas där med som dominerande aktör.  

Med begreppet dominerande källa och aktör menar vi den källa eller aktör vars uppgif‐

ter  får mest utrymme, mätt  i antal rader. Om radernas  längd varierar på grund av hur 

texten redigerats mäts  istället utrymmet  i antal ord. Vid  lika utrymme är det den källa 

vars uppgifter som nämns först som räknas som dominerande. Även huvudsakliga åsik‐

ter och uttalanden har mätts på samma sätt. 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Med begreppet  ickeelitkälla  avser vi  i  vår undersökning arbetstagare  som  inte har en 

facklig position. Med elitkällor avser vi  fackliga representanter centralt och lokalt samt 

representanter från arbetsgivarorganisationen centralt och lokalt. 

3.5. Validitet och reliabilitet 
När det  gäller  den kvantitativa  analysens  validitet,  handlar det  dels  om hur  väl  vi  har 

operationaliserat våra övergripande frågeställningar, det vill säga om vi har utformat ett 

kodschema med frågor som stämmer överrens med vårt syfte (intern validitet). Dels hur 

pass goda möjligheter vi har att dra generella slutsatser från vårt urval av analysenheter 

till en större population (extern validitet).  

De teoretiska begrepp som är förhållandevis enkla att definiera, så som källa, och befin‐

ner sig nära det vi ska mäta på den operationella nivån skapar mindre problem med den 

interna validiteten. Vi undersöker också en del begrepp som är mer komplexa och svå‐

rare att definiera, så som problemformuleringar och perspektiv,  som ställer större krav 

på tydliga definitioner. Dessa begrepp har vi därför noggrant redogjort för ovan. 

I utformningen av vårt analysverktyg har vi valt att ta hjälp av tidigare forsknings tillvä‐

gagångssätt  för  att utforma ett  så bra kodschema som möjligt  (Esaiasson, 2007,  s.  64‐

67).  Till  exempel  så  har  Anders  Sahlstrands  (2000)  undersökning  av  nyhetsskällor  i 

svensk storstadsmorgonpress likheter med vår studie och vi har därför valt att studera 

hans  operationaliseringar  för  att  borga  för  att  vår  undersökning  ska nå  en  god  intern 

validitet. Vi har också studerat Hvitfelt och Malmströms (1990) definitioner och opera‐

tionaliseringar i samma syfte. 

Eftersom vår undersökning håller sig till en specifik strejk kan vi inte dra generella slut‐

satser  om  andra  strejker  än  den  vi  undersökt.  Däremot  innehåller  vår  undersökning 

analysenheter  från  åtta  svenska  dagstidningar  och  kan  därmed  tänkas  säga  oss  något 

generellt om hur svenska dagstidningar skildrade Pappers strejk år 2010.  

När vi avslutat vår kvantitativa innehållsanalys genomförde vi ett reliabilitetstest för att 

kunna göra en bedömning av vår undersöknings kvalitet och noggrannhet. Med hjälp av 

slumpgeneratorn  i Microsoft Excel  tog vi  fram 20 artiklar. En utomstående person ko‐

dade tio utav dessa. Personens resultat överrenstämde med vårt till 89 procent. Vi ko‐

dade själva de återstående tio och fick en överensstämmelse på 92 procent. Då vår un‐

dersökning  innehåller ett antal variabler av relativt hög svårighetsgrad, med ett  inslag 

av  bedömning,  är  vi  nöjda med  den  grad  av  överensstämmelse  som  reliabilitetstestet 

visar (Esaiasson, 2007, s. 235). 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3.6. Procedur 
Vi  har  gått  igenom  samtliga  tidningar  på mikrofilm  under  den  angivna  perioden.  Alla 

artiklar som förekommit på nyhetsplats där Pappers strejk nämns har vi kopierat.  

När alla artiklar var insamlade läste vi texterna extensivt för att få en överblick av mate‐

rialet. Denna läsning utgjorde grunden för vårt tidiga kodschema. Detta har sedan revi‐

derats efter provkodning av ett antal artiklar, då olika variabler och variabelvärden har 

slagits ihop eller tagits bort. 

Då kodschemat och kodinstruktionerna var  färdigställda delade vi upp materialet mel‐

lan oss och kodade samtliga artiklar.  När vi var klara med kodningen sammanställde vi 

insamlad data. Till detta använde vi mjukvaruprogrammen SPSS Statistics och Microsoft 

Excel för att bearbeta våra resultat och presentera dessa i diagramform.  

3.7. Metodproblem 
Vid den extensiva läsningen av artiklarna insåg vi att vi var tvungna att göra ett val om 

vi skulle inkludera de källor som inte går att härleda till en person. Till exempel skulle 

Pappers i följande mening kunna anses vara källa: ”enligt Pappers är budet för lågt”. Vi 

valde dock att inte ta med källor av detta slag då det i många fall var svårt att avgöra om 

det fanns en källa eller inte. Att vi valt att bara ta med källor som går att härleda till en 

namngiven person gjorde att delar utav artiklarna föll utanför vår undersökning. Detta 

gör  vår  undersökning  något  smalare men  vi  beslutade  att  det  skulle  innebära  ett  för 

stort mått av tolkning av gränsfall om vi också inkluderat källor som inte går att härleda 

till en person. 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4. Resultat 

4.1. Empirisk bakgrund 
Konflikten mellan fackförbundet Pappers och dess motpart Skogsindustrierna inleddes 

med en övertidsblockad måndagen den 12 april. Under veckan fortsatte förhandlingarna 

utan  framgång  och på  fredagen den 16  april  togs  sex  pappersbruk  och  omkring  3000 

anställda ut  i  strejk. Det var  första gången en strejk bröt ut under  industriavtalets 13‐

åriga historia. Pappers var vid  tidpunkten det  enda  förbund  inom  industrin  som ännu 

inte  hade  tecknat  ett  avtal.  Fackförbundets  huvudsakliga  krav  var  en  löneökning med 

5,2 procent på 22 månader, en låglönesatsning, en lösning på pensionsavräkningsfrågan 

och att LAS ska gälla även vid inhyrning av personal från bemanningsföretag. Måndagen 

den 26 april togs ytterligare sju pappersbruk ut i strejk men de hann bara strejka några 

minuter  innan  parterna  samma  kväll  nådde  en  överenskommelse.  Avtalet  innebar  en 

löneökning  på  3,3  procent  under  22 månader,  en  låglönesatsning,  en  kompromiss  om 

bemanningsfrågan och en lösning på pensionsavräkningsfrågan. 

4.2. Redovisning av resultat 
I det här kapitlet presenteras resultatet av vår kvantitativa undersökning. Vi använder 

oss  av  diagram,  som  följs  av  kommentarer,  för  att  göra  resultaten  så  lättöverskådliga 

som möjligt. Totalt ingick 102 artiklar i undersökningen. Vi har avrundat alla procent till 

heltal, därför blir det inte alltid totalt 100 procent. 

Diagram 4.2.1. Antal artiklar fördelade på tidningar (n=102) 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Diagrammet  visar  fördelningen  av  antalet  artiklar mellan  tidningarna under  vår  valda 

undersökningsperiod. Totalt rapporterade de åtta  tidningarna om strejken  i 102 artik‐

lar. Gefle Dagblad,  följd  av Piteå‐Tidningen och Nya Wermlands‐Tidningen,  var de  tid‐

ningar  som  rapporterade mest  om  Pappers  strejk. Medan  Svenska  Dagbladet  var  den 

tidning som ägnade strejken minst rapportering.  

Undersökningen  visar  också  att  Gefle Dagblad  var  den  tidning  som hade  flest  artiklar 

(14  stycken)  som  skrivits  av  en  egen  reporter,  följt  av  Dagens  Nyheter  (13  stycken). 

Minst  hade  Hallands  Nyheter  (4  stycken)  och  Svenska  Dagbladet  (5  stycken).  Nya 

Wermlands‐Tidningen  och  Norrköpings  Tidningar  var  de  tidningar  som  publicerade 

flest artiklar om strejken som nyhetsbyrån Tidningars Telegrambyrå producerat, 8 re‐

spektive 7 artiklar. 

Diagram 4.2.2. Antal källor per artikel i procent (n=102) 
 

 
 
Av de totalt 102 artiklarna så saknade 17 procent av artiklarna en muntlig källa som ci‐

terades direkt eller indirekt och var synlig i texten. Två var det vanligaste antalet källor i 

artiklarna (32 procent), följt av en källa (23 procent) och tre källor (16 procent). Att tid‐

ningarna direkt eller  indirekt citerade  fler än  tre källor  förekom i 13 procent av artik‐

larna. 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Diagram 4.2.3. Artiklarnas dominerande källa i procent (n=85) 
 

 
 
I 85 av artiklarna som ingick i undersökningen förekom en eller fler källor. Diagrammet 

visar vilken källa som räknats som den dominerande, mätt i antal procent av artiklarna. 

Facket centralt är den källa som i flest artiklar är dominerande, följt av arbetsgivarsidan 

centralt.  Räknas  facket  lokalt  och  centralt  samman  utgör  de  den  part  som  dominerar 

rapporteringen i 49 procent av artiklarna. Motsvarande siffra för arbetsgivarsidan är 47 

procent. Därutöver är arbetstagare dominerande källa i en procent av artiklarna och öv‐

riga källor i 2 procent av artiklarna. 

I 30 av artiklarna som ingick i undersökningen förekom tre eller flera källor. I dessa fall 

har samtliga källor som tillhörde den fackliga sidan respektive arbetsgivarsidan räknats 

samman för att se vilken part som dominerade artikeln. I de fall då fler än två källor fö‐

rekom i artikeln var den fackliga sidan dominerande i 57 procent av artiklarna och ar‐

betsgivarsidan i 40 procent av artiklarna. 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Diagram 4.2.4. Artiklarnas bikälla i procent (n=62) 
 

 
 
I 62 av artiklarna förekom minst två källor. Den källa som gavs mest utrymme näst efter 

den dominerande källan räknas som artikelns bikälla. Störst skillnad jämfört med domi‐

nerande källan var att arbetstagare förekom oftare som bikälla (11 procent). Även övri‐

ga källor var något vanligare som bikälla med 4 procent. 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Diagram 4.2.5. Artiklarnas dominerande aktör i procent (n=75) 
 

 
 

I 75 av artiklarna som ingick i undersökningen förekom en dominerande aktör. 

Som diagrammet  visar  var  facket  centralt  den  vanligaste  dominerande  aktören  i  nära 

hälften av artiklarna. Räknas facket lokalt och centralt samman utgör de den aktör som 

dominerar  rapporteringen  i  59  procent  av  artiklarna. Motsvarande  siffra  för  arbetsgi‐

varsidan är 36 procent. Arbetstagare  förekommer som dominerande aktör  i 3 procent 

av artiklarna, följt av övriga med 2 procent. 

Diagram 4.2.6. Ansvarig part för konflikten i procent (n=42) 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I 42 av artiklarna anger artikelns dominerande källa vilken sida som källan huvudsakli‐

gen anser bär ansvaret för konflikten. I en majoritet av artiklarna är det den fackliga si‐

dan som pekas ut som ansvarig för konflikten (62 procent). 

Diagram 4.2.7. Anledning till att parterna ej kommer överrens i procent (n=40) 
 

 
 
I  40  av  artiklarna  anger  artikelns  dominerande  källa  vilken  den  huvudsakliga  anled‐

ningen är till att parterna  inte kan komma överrens. Att  fackförbundet ställer orimliga 

krav i förhandlingarna är den vanligaste angivna orsaken (45 procent). Fackets krav på 

ett bättre avtal och att arbetsgivaren inte kompromissar kan dock båda räknas som ar‐

gument som går att härleda till den fackliga sidan. Räknas dessa anledningar till konflik‐

ten samman är de den angivna orsaken i 53 procent av artiklarna. I 3 procent av artik‐

larna anges övriga anledningar. 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Diagram 4.2.8. Strejkens konsekvenser i procent (n=57) 
 

 
 
I 57 av artiklarna anger artikelns dominerande källa vad strejken huvudsakligen  leder 

till.  I 39 procent av artiklarna anges ett bättre avtal som den huvudsakliga konsekven‐

sen. Svarsalternativen enskilt  företag skadas, hela  industrin skadas,  tredje part skadas, 

svenska modellen hotas  och  jobben hotas  kan dock  alla  härledas  till  arbetsgivarsidan. 

Sammanlagt utgör dessa de dominerande källornas  åsikt om strejkens konsekvenser  i 

56 procent av artiklarna. 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Diagram 4.2.9. Beskrivning av fackförbundet i procent (n=55) 
 

 
 

I 55 av artiklarna ger artikelns dominerande källa en huvudsaklig beskrivning av fack‐

förbundet. Vanligaste beskrivningarna är att förbundet är girigare än andra fackförbund 

(20 procent) och att förbundet har ett starkt stöd (20 procent). Svarsalternativen giriga‐

re  än  andra  förbund,  oansvariga  och oresonliga  kan härledas  till  arbetsgivarsidan och 

utgör sammanlagt de huvudsakliga beskrivningarna i 48 procent av artiklarna. Svarsal‐

ternativen  ansvarstagande,  kämpande  och  med  strakt  stöd  kan  alla  härledas  till  den 

fackliga sidan, och är sammanlagt de huvudsakliga beskrivningarna i 51 procent av ar‐

tiklarna. I 2 procent av artiklarna ges andra beskrivningar. 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Diagram 4.2.10. Beskrivning av arbetsgivarsidan i procent (n=41) 
 

 
 
I  41  av  artiklarna  ger  artikelns  dominerande  källa  en  huvudsaklig  beskrivning  av  ar‐

betsgivarsidan. Ansvarstagande är den vanligaste beskrivningen uppgiven av källorna i 

61 procent av artiklarna. Det är också det enda svarsalternativet som kan härledas till 

arbetsgivarsidan.  Övriga  beskrivningar  kan  härledas  till  fackliga  sidan  och  utgör  till‐

sammans de huvudsakliga beskrivningarna i 31 procent av artiklarna. I 7 procent av ar‐

tiklarna ges andra beskrivningar. 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Diagram 4.2.11. Antal artiklar där icke‐elitkällor förekommer (n=102) 
 

 
 

I  14  av  de  totalt  102  artiklarna  i  vår  undersökning  förekommer  en  eller  flera  icke‐

elitkällor. Vanligast är att icke‐elitkällorna förekommer som bikälla (7 artiklar). Därefter 

som övrig källa, dit alla källor som har mindre utrymme är dominerande källan och bi‐

källan räknas, med 6 artiklar. Endast i en av artiklarna förekommer icke‐elitkällan som 

dominerande källa. 

 

4.2.12. Icke‐elitkällas huvudsakliga uttalande i procent (n=14) 
 
I samtliga 14 artiklar där icke‐elitkällor förekom har vi undersökt vad deras huvudsakli‐

ga  uttalande  handlar  om.  Huvudsakligen  får  icke‐elitkällorna  uttala  sig  om  sina  egna 

känslor (36 procent), därefter deras egen arbetssituation (21 procent), följt av beskriv‐

ningar av arbetsplatsen (14 procent) och vilken som de anser är den viktigaste avtals‐

frågan (14 procent). Åsikt om arbetsgivaren ges  i 7 procent av artiklarna och åsikt om 

fackförbundet ges lika ofta (7 procent). 

 

4.2.13. Icke‐elitkällans beskrivning av sin roll i strejken i procent (n=8) 
 
I 8 artiklar beskriver  icke‐elitkällan sin roll  i strejken. Vanligast är att de beskriver sig 

som  delaktiga  (75  procent).  Svarsalternativen  drabbad  och  övrigt  är  de  huvudsakliga 

beskrivningarna i 13 procent av artiklarna vardera. 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4.2.14. Icke‐elitkällans åsikt om strejken i procent (n=13) 
 
I 13 artiklar uppger icke‐elitkällan en huvudsaklig åsikt om strejken. Blandade känslor 

är den vanligaste åsikten (77 procent), följt av negativ‐, positiv‐ och övrig åsikt som alla 

uppges i 8 procent vardera av artiklarna. 

 

4.3. Analys 

4.3.1. Elitkällornas dominans 
Journalister måste i sitt dagliga arbete ständigt välja vilka delar av verkligheten som ska 

beskrivas i nyheterna och vilka källor som ska få bidra med dessa beskrivningar. Tidiga‐

re forskning har visat att den rutinmässiga produktionsprocessen leder till att nyheter‐

na domineras av officiella källor, som företräder olika eliter i samhället.  Även samman‐

ställningar över nyhetskriterier visar att referenser till elitpersoner är ett viktigt krite‐

rium för att en händelse ska anses ha nyhetsvärde. 

Även vår undersökning visar att journalister i hög grad använde sig av sådana källor un‐

der rapporteringen om Pappers strejk. Officiella representanter från facket och arbets‐

givarsidan, som kan räknas som elitkällor, dominerar medietexterna i nära samtliga un‐

dersökta artiklar. Endast en procent av artiklarna domineras av arbetstagare utan fack‐

lig position, som kan räknas som icke‐elitkällor. 

Enligt Shoemaker och Vos (2009) är elitkällorna oftare omedelbart tillgängliga för pres‐

sen och effektiviserar nyhetsproduktionen. Eftersom journalisterna som gatekeepers till 

stor del delar samma rutiner i sitt arbete blir innehållet likartat och förutsägbart. Vi har i 

vår  undersökning  studerat  åtta  tidningars  rapportering.  I  samtliga  tidningar  återfinns 

samma mönster vad gäller elitdominans.  

Elitkällornas dominans kan också kopplas till det journalistiska kravet på fakticitet och 

objektivitet. Såväl Berkowitz (2009) som Hall (1978) har konstaterat att de auktoritati‐

va källorna ger journalisterna en slags garanti för att de beskrivningar som återges i ny‐

heterna är relevanta. Även i Sverige har Sahlstrand (2000) konstaterat att en majoritet 

av nyhetskällorna, 64 procent,  tillhör en elit. Vi räknar  i vår studie facket  lokalt,  facket 

centralt,  arbetsgivarsidan  lokalt  och  arbetsgivarsidan  centralt  som  elitkällor.  Tillsam‐

mans är de i 96 procent av artiklarna de källor som dominerar rapporteringen om Pap‐

pers strejk. 

Enligt Hall är de elitkällor som dominerar nyheterna också de källor vars definitioner av 

verkligheten  som  reproduceras  i medieinnehållet. Dessa  källor  kallar Hall  för  primary 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definers,  det  är  dessa  källors  beskrivningar  av  problemet  som  blir  ramverket  för  vad 

debatten rör och vilka som inkluderas i den. I vår undersökning är det de två parterna 

facket och arbetsgivarsidan, vars olika intressen och utgångspunkter som är avgörande 

för beskrivningen av strejken, som kan anses vara primary definers.  

Sett till vilken av dessa parter som är dominerande källa i artiklarna är rapporteringen 

balanserad. Representanter från den fackliga sidan är dominerande källa i 49 procent av 

artiklarna, motsvarande siffra för arbetsgivarsidan är 47 procent. Att den fackliga sidan 

är  vanligare  som dominerande källa,  om än med mycket knapp marginal,  än  arbetsgi‐

varsidan är också ett resultat som Hvitfelt och Malmström (1990) noterade för tjugo år 

sedan i sin undersökning av arbetsmarknadsartiklar.  

Att två parter står mot varandra kan också förklara varför det vanligaste antalet källor i 

vår undersökning är två. Som Sahlstrand (2000) konstaterat finns det ett samband mel‐

lan artikelns konfliktnivå och antalet källor. Föreligger ett tvåpartsläge är det logiskt att 

journalister, i enighet med idealet om opartiskhet, låter båda parter komma till tals. Det 

är i ett sådant läge journalistens jobb att hitta en balans mellan de olika partsinlagorna 

(Hvitfelt och Malmström, 1990). Det näst vanligaste antalet källor är en, vilket dock inte 

verkar ha haft någon betydelse för vilken part som gynnats totalt, sett till hur ofta par‐

terna förkommer som dominerande källa i samtliga artiklar. 

I  de  artiklar  där  två  källor  förekommer  är  representanter  från  den  fackliga  sidan  den 

vanligaste bikällan. Även när fler källor än två förekommer är facket mest representerat. 

Totalt sett får alltså facket komma till tals mer i rapporteringen. Likt Sahlstrands studie 

(2000) visar vår att  facket fick större utrymme än arbetsgivarsidan. Det har gått tio år 

sedan  Sahlstrand  genomförde  sin  studie, men  det  finns  inget  i  vår  undersökning  som 

tyder på att det skulle ha skett några större förändringar i svensk rapportering av parts‐

konflikter, där facket fortfarande har en relativt stark ställning. Vår undersökning tyder 

inte heller på att rapporteringen skulle ha närmat sig den anglosaxiska, där flera tidigare 

studier har  visat  att  fackförbunden  får  relativt  lite utrymme  i mediernas  rapportering 

om strejker (GUMG, 1976, Wade, 1985, Knight, 2001, O’Neill, 2007). 

Vår  undersökning  visar  också  att  det  i många  artiklar  inte  fanns  någon muntlig  källa 

som citerades direkt eller  indirekt  i  texten. Det var aningen vanligare än att  tre källor 

förekom och betydligt  vanligare  än  fyra  källor  eller  fler. Detta  trots  att  tidigare  forsk‐

ning, bland annat av Hvitfelt och Malmström, har konstaterat att användandet av  flera 

källor i en artikel indikerar allsidighet, djup och bearbetning. 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4.3.2. Problemformuleringar och perspektiv 
Den  fackliga  sidan  dominerar  också  som  aktör  enligt  vår  undersökning,  framför  allt 

facket centralt. Även i Hvitfelt och Malmströms (1990) studie av arbetsmarknadsartiklar 

var den fackliga sidan vanligare som dominerande aktör. I vår undersökning är dock den 

fackliga sidan dominerande aktör  i betydligt större utsträckning. Våra resultat är dock 

inte  helt  jämförbara,  då  det  i  Hvitfelt  och Malmströms  undersökning  förekom  en  stor 

andel andra aktörer i artiklarna, så som politiska partier och myndigheter. Dessa aktö‐

rer har inte förkommit våra artiklar.  

Vårt resultat tyder på att källorna i artiklarna pratar mycket om facket centralt. I de 42 

artiklar där den dominerande källan anger vilken part som bär ansvaret för konflikten 

är också den fackliga sidan den som i en majoritet av artiklarna pekas ut som ansvarig. 

Sahlstrand (2000) konstaterade i sin studie att fackföreningar fick mer positiv publicitet 

än arbetsgivarorganisationer i artiklar där källorna företräder olika partsintressen. I vår 

undersökning är det dock inte självklart att så är fallet. Då facket i en majoritet av artik‐

larna pekas ut  som ansvariga  för konflikten  tyder det på att de  som aktör  inte  enbart 

gynnades av att stå i centrum för källornas beskrivningar. Tidigare forskning av Medie‐

gruppen vid Glasgow universitet (1976) har också visat att skulden för en strejk till sto‐

ra delar läggs på fackförbundet. 

Även  sett  till  de  anledningar  som  de  dominerande  källorna  anger  till  varför  parterna 

inte  kan  komma  överrens  är  den  vanligaste  orsaken  att  facket  ställer  orimliga  krav.  I 

endast 15 procent av de 40 artiklar där källan anger en orsak till strejken pekas arbets‐

givarens ovilja att kompromissa ut som den huvudsakliga orsaken. Att fackets krav vid 

en strejk beskrivs som höga och ibland överdrivna är ett resultat som konstaterats ock‐

så i Knights (2001) studie av en strejk i Kanada.  

Dock var fackets krav på ett bättre avtal den näst vanligaste anledningen som källorna 

angav till parternas oenighet. Tillsammans med den angivna orsaken att arbetsgivaren 

inte kompromissar, som också är ett argument som kan härledas till fackliga företräda‐

re, är den fackliga sidans förklaringar de som anges i flest artiklar. 

Såväl  anledningen  att  facket  ställer  orimliga  krav  som  att  arbetsgivaren  inte  kompro‐

missar  är  förklaringar  som har  sin grund  i  kritik  av motpartens agerande. Båda dessa 

anledningar kan sägas vara inriktade på konflikten mellan parterna. Medan de beskriv‐

ningar som angav att  facket strejkade  för ett bättre avtal gav en bredare  förklaring till 

konflikten, bidrog de andra  två angivna anledningarna  inte  till  att  skapa  förståelse  för 

konflikten. Även Mediegruppen vid Glasgow universitet (1976) har konstaterat att skä‐

let till varför fackförbundet varslat om strejk har getts lite utrymme i mediernas rappor‐

tering. Att själva konflikten mellan parterna blir dominerande skulle också kunna kopp‐
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las till Hvitfelt och Malmströms (1990) slutsats att arbetsmarknadsartiklar allt mer in‐

riktas på konflikter, i linje med den journalistiska huvudtrenden. 

I 57 av artiklarna anger den dominerande källan vad strejken leder till. I ungefär 40 pro‐

cent  av  artiklarna  anger  källorna  att  strejken  kommer  att  leda  till  ett  bättre  avtal  för 

Pappers medlemmar. Men i en majoritet av artiklarna beskrivs strejken som skadlig för 

företagens ekonomi, industrin i stort och tredje part eller som ett hot mot den svenska 

modellen och jobben.  Alla dessa beskrivningar kan sägas vara negativa för den fackliga 

sidan. Enbom (2009) har konstaterat att detta är ett problem för fackförbund i medier‐

nas rapportering om strejker. Han menar att facket ofta löper en risk att beskrivas som 

ett särintresse då de tar strid för sina medlemmar, vilket också visar sig i vår undersök‐

ning. Däremot utgör beskrivningar av hur strejken skadar tredje part en förhållandevis 

liten del av de skadliga konsekvenskerna. Till skillnad från många andra fall som Enbom 

redogör för, så var medieskildringar av hur Pappers strejk drabbade utomståenden par‐

ter  och  intressen  inte  särskilt  framträdande.  Framför  allt  beskriver  källorna  strejken 

som  ekonomiskt  skadlig.  Att  strejken  är  en  fara  för  ekonomin  är  en  konsekvens  som 

också O’Neill (2007) och Knight (2001) har konstaterat som vanlig i mediers strejkrap‐

portering.  

I drygt hälften av artiklarna ger den dominerande källan en beskrivning av fackförbun‐

det. I 51 procent av dessa beskrevs facket i positiva ordalag, så som att det är ansvarsta‐

gande och kämpande. Av de positiva beskrivningarna var den att facket har strakt stöd 

vanligast. Som O’Neill (2007) har konstaterat är det viktigt för fackförbund att via medi‐

erna  föra  sin  talan  för  att  få  stöd hos allmänheten och upprätthålla moralen  inom det 

egna förbundet. Också Enbom (2009) har konstaterat att mediernas bild av organisatio‐

nen är viktig  för deras möjlighet  till  inflytande. Dessa beskrivningar kan sägas vara av 

det slag att de fungerar stärkande för den fackliga sidan.  

Ungefär lika ofta som facket beskrevs i positiva ordalag beskrevs det i negativa termer. 

Av de negativa beskrivningarna var den vanligaste att Pappers beskrevs som girigare än 

andra förbund. Detta kan delvis förklaras med att Pappers var det enda förbundet som 

inte  rättat  sig  efter  industriavtalets  norm  när  strejken  pågick,  vilket  arbetsgivarsidan 

ofta återkom till i argumentationen. Facket beskrevs också som oansvariga och oreson‐

liga. De negativa beskrivningarna utgår från att fackets motiv till att strejka grundar sig i 

ett  ekonomiskt  självintresse  och  att  facket  inte  tar  hänsyn  till  andra  intressen. Knight 

(2001) konstaterar också i sin undersökning att detta var det vanligaste skälet som an‐

gavs till fackets agerande i medierapporteringen och att andra skäl till strejken gavs lite 

utrymme, vilket marginaliserade problembeskrivningen. Arbetsgivarsidan beskrev även 

sitt eget agerande utifrån ett ekonomiskt perspektiv med fokus på att de tog ansvar för 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företagen  och  industrin.  Att  arbetsgivaren  var  ansvarstagande  var  den  vanligaste  be‐

skrivningen  i  de  41  artiklar  där  den  dominerande  källan  gav  en  sådan.  Negativa  be‐

skrivningar så som att arbetsgivarna var maktfullkomliga och snåla gavs av källorna i en 

tredjedel av artiklarna. 

4.3.3. Icke‐elitkällornas underrepresentation 
Som vi tidigare konstaterat var icke‐elitkällor dominerande i enbart en procent av artik‐

larna. Totalt kommer arbetstagare till tals i 14 av de 102 artiklarna. Detta trots att 3000 

arbetstagare var uttagna i strejken. Sahlstrand (2000) har varnat för att en övervikt av 

elitpersoner i rapporteringen leder till att medierna ger en missvisande bild av samhäl‐

let,  eftersom det där  finns  en övervikt  av  icke‐elitpersoner. De erfarenheter  som  icke‐

elitpersonerna har delas inte alltid av elitkällorna. I vårt fall företräds visserligen arbets‐

tagarna av de fackliga representanterna, men det utesluter inte att arbetstagarna själva 

har andra erfarenheter som inte synliggörs. Sahlstrand menar också att en brist på icke‐

elitkällor gör det svårare för stora läsargrupper i samhället att känna identifikation och 

igenkännande i nyhetstexterna. 

Tidigare studier av Gitlin (1980) och Goldenberg (1975) har visat att personer med ar‐

betarbakgrund är mycket underrepresenterade  i nyhetsrapporteringen. Vår undersök‐

ning visar att så även är fallet när rapporteringen rör arbetstagarnas egen arbetssitua‐

tion  och  vardag,  sett  till  hur  ofta  arbetstagare  utan  en  facklig  position  förekommer  i 

rapporteringen.  Shoemaker  och  Vos  (2009)  har  också  konstaterat  att  elitdominansen 

bidrar till att åsiktsbredden i rapporteringen begränsas. Hvitfelt och Malmström (1990) 

menar att vanliga anställda har ett lägre nyhetsvärde än elitkällorna, vilket även vår un‐

dersökning tyder på. Även Knight (2001) och Wade (1985) konstaterar att strejkrappor‐

tering domineras av en liten grupp källor och att de anställda inte tillåts bidra till förstå‐

else av konflikten. 

Hvitfelt och Malmströms (1990) studie visar att enskilda anställda eller grupper av en‐

skilda anställda har blivit vanligare som dominerande aktör över tid. Vid deras sista un‐

dersökningstillfälle av arbetsmarknadsartiklar år 1990 var anställda dominerande aktör 

i 12 procent av artiklarna. Vår undersökning tyder dock på att arbetstagarna försvinner 

i den mediala diskussionen om strejken. Arbetstagarna är dominerande aktör i endast 3 

procent av de 75 artiklar där en sådan aktör förekommer. 

Eftersom  icke‐elitkällor  endast  förekom  i  14  artiklar  är  det  svårt  att  utröna  tydliga 

mönster kring deras medverkan i rapporteringen. Vid de få tillfällen då icke‐elitkällorna 

får uttala  sig är det  framförallt om deras egna känslor  inför  strejken och den egna ar‐

betssituationen. Även Knight (2001) har funnit att de strejkandes känslor hamnar i  fo‐
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kus.  Levin  (2003)  konstaterar  också  att  icke‐elitkällorna  sällan  dominerade  artiklarna 

om sin arbetsplats och att de framförallt fick uttala sig om sina känslor. Elitkällorna fick 

däremot redogöra för fakta och logiska resonemang och framstod därmed som kunniga 

och ansvarstagande. Hon konstaterar också utifrån sina fokusgruppsamtal med anställ‐

da  att  dessa  gav  andra versioner  av  arbetsplatsens  förändring  som  inte  framkommit  i 

medierapporteringen.  Detta  är  intressant  med  tanke  på  den  underrepresentation  av 

icke‐elitpersoner som också vår undersökning visar, även om vi inte utifrån vårt materi‐

al kan dra samma slutsatser som Levin. 

Till skillnad från Knights (2001) resultat som visade att de anställda när de fick komma 

till tals ofta gav uttryck för en ovilja att strejka, tyder vår undersökning på att arbetsta‐

garna gav uttryck för en delaktighet  i strejken och ett stöd för  fackförbundet. Däremot 

uttryckte arbetstagarna i en majoritet av de få artiklar där de kommer till tals blandade 

känslor  inför strejken. Den vanligaste åsikten om strejken är att den är något nödvän‐

digt ont. Knight konstaterade i sin undersökning att strejkrapporteringen ofta fokusera‐

de på  interna stridigheter mellan de  strejkande och deras  fackförbund. Det  finns dock 

inget i vår undersökning som tyder på att så skulle vara fallet i rapporteringen om Pap‐

pers strejk. 

I pressutredningen (SOU, 1995) definieras vad medierna ska fylla för funktioner i sam‐

hället. Dessa är information, kommentar och granskning av politik och forum för politisk 

debatt. Som vi tidigare konstaterat så kan olika källor komplettera varandra och skapa 

en  mer  balanserad  rapportering  (Hvitfelt  och  Malmström,  1990).  Enligt  Sahlstrand 

(2000) ska nyhetsjournalistiken vara  lika tillgänglig  för olika  intressen och grupper av 

källor och en mångfald av källor ska användas för att gynna samhällsintresset. Vår un‐

dersökning  visar  att  icke‐elitkällor  under  rapporteringen  om  Pappers  strejk  fick  liten 

tillgång till den mediala arenan. En relativt begränsad grupp källor dominerade rappor‐

teringen.  O’Neill  (2007)  menar  att  journalisterna,  trots  arbetets  begränsande  rutiner 

och krav, har en makt att välja bland källor och att inkludera och exkludera olika källor 

och perspektiv. Att rapporteringen är balanserad och att en mångfald av åsikter repre‐

senteras kan anses vara viktigt eftersom medierna har stort inflytande över människors 

uppfattningar, opinioner och beteenden. Vår undersökning  tyder på att det  finns vissa 

brister i nyhetsrapporteringen om det här fallet, då resultatet relateras till de professio‐

nella normer som ställts upp för journalistiken. 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5. Slutsatser 
 

Vår  undersökning  syftar  till  att  beskriva  hur  ordet  fördelades mellan  olika  intressen  i 

åtta  dagstidningars  nyhetsrapportering  om Pappers  strejk  år  2010. Vi  ville  ta  reda på 

vilken tillgång källorna hade till medieutrymmet och vilka möjligheter de i medietexter‐

na gavs att nå ut med sina intressen. Detta är vad vår undersökning visar. 

5.1. Vilka källor får komma till tals och vilka dominerar rapporteringen? 
Framförallt får officiella representanter från facket och arbetsgivarsidan, som vi räknar 

som elitkällor, komma till tals ofta. De dominerar medietexterna i en klar majoritet av de 

undersökta artiklarna. Representanter för den fackliga sidan och arbetsgivarsidan cent‐

ralt får också komma till tals i något större utsträckning än de lokala företrädarna. Rap‐

porteringen är balanserad sett till vilken av parterna som är dominerande källa i artik‐

larna. Representanter från den fackliga sidan är dominerande källa i 49 procent av artik‐

larna, motsvarande siffra från arbetsgivarsidan är 47 procent. I de artiklar där två eller 

fler  källor  förekommer  är  facket  mer  representerat  än  arbetsgivarsidan  och  kommer 

alltså totalt sett till tals något mer i rapporteringen. Övriga källor, som tredje part, före‐

kommer  i mycket  liten utsträckning.  I endast en procent av artiklarna är arbetstagare, 

alltså  en  icke‐elitkälla,  dominerande  källa.  Det  vanligaste  antalet  källor  i  artiklarna  är 

två, följt av en. Det tredje vanligaste antalet källor är noll, vilket betyder att artiklar som 

saknar muntlig källa var relativt vanligt. 

5.2. Vilka problemformuleringar och perspektiv, företrädda av källorna, 
ges företräde i rapporteringen? 
Det är de två parternas, fackets och arbetsgivarsidans, olika intressen och utgångspunk‐

ter som är avgörande för beskrivningen av strejken.  

Den  fackliga  sidan  är  den  som källorna  framförallt  pratar  om och  kan  därför  ses  som 

dominerande aktör. Men att  facket  stod  i  centrum  för källornas beskrivningar  innebär 

inte per automatik att det gynnas. Den fackliga sidan pekas av källorna ut som ansvarig 

för konfliken i betydligt större utsträckning än arbetsgivarsidan. Att facket ställer orim‐

liga  krav  är  också  den  vanligaste  orsaken  som källorna  anger  till  varför  parterna  inte 

kan komma överrens. Arbetsgivarens ovilja att kompromissa pekas endast ut  i 15 pro‐

cent av de 40 artiklar där källan anger en orsak till strejken. Fackets krav på ett bättre 

avtal var dock den näst vanligaste angivna anledningen. Tillsammans utgör den fackliga 

sidans förklaringar till strejken de som anges i flest artiklar.  

I en majoritet av de artiklar där dominerande källa anger vad strejken leder till beskrivs 

konsekvenserna i negativa termer. Så som att strejken är skadlig  för ekonomin och in‐
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dustrin i stort. Det fackliga perspektivet, att strejken kommer att leda till ett bättre avtal 

för Pappers medlemmar, förekom i ungefär 40 procent av artiklarna.  

När  fackförbundet  beskrevs  av  den  dominerande  källan  förekom  positiva  omdömen  i 

ungefär hälften av artiklarna och negativa  i nästan  lika många. Av de positiva beskriv‐

ningarna var den att facket har strakt stöd vanligast. Av de negativa beskrivningarna var 

den vanligaste att Pappers beskrevs som girigare än andra förbund.  

När arbetsgivarsidan beskrevs av dominerande källa var en majoritet av beskrivningar‐

na  positiva  för  arbetsgivaren.  Negativa  beskrivningar,  så  som  att  arbetsgivarna  var 

maktfullkomliga och snåla, gavs av dominerande källa i ungefär en tredjedel av artiklar‐

na. Vanligaste beskrivningen var att arbetsgivaren var ansvarstagande. 

5.3. I vilken utsträckning får ickeelitkällor uttala sig och om vad? 
Icke‐elitkällor  får  komma  till  tals  i  14  av 102 artiklar. Vanligast  är  att  de  förekommer 

som bikälla och därefter som övrig källa. Endast en gång får en icke‐elitkälla vara domi‐

nerande källa. Huvudsakligen  får  icke‐elitkällorna uttala  sig  om  sina  egna känslor  och 

sin egen arbetssituation. I de artiklar där icke‐elitkällorna beskriver sin roll i strejken är 

det  vanligast  att  de  beskriver  sig  som  delaktiga.  En  majoritet  av  icke‐elitkällorna  ut‐

trycker blandade känslor inför strejken, som beskrivs som något nödvändigt ont. 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6. Egen diskussion 
 
Att elitkällor dominerar nyheterna har, som vi redogjort för, konstaterats av många tidi‐

gare  forskare. Att så är  fallet även  i vår undersökning bekräftar bilden, men att elitdo‐

minansen är så framträdande är anmärkningsvärt. Arbetstagarnas underrepresentation 

har  förvånat oss något, då  journalistiken  i  stort  rör  sig mot en ökad personifiering.  Så 

kallade  ”case”  används  i  allt  större  utsträckning  för  att  illustrera  skeenden  och  skapa 

identifikation, men i vår undersökning verkar inte denna trend ha haft något större ge‐

nomslag. Detta trots att sex av de tidningar vi har undersökt har som huvuduppgift att 

bevaka händelser på orten och där redaktionerna endast ligger en kort bilfärd från bru‐

ken.  

Att journalister under strejken begav sig till arbetsplatserna och träffade arbetstagarna 

var  sällsynt,  trots  att  strejken  hade  en  given  scen  där  händelsen  utspelade  sig,  där 

strejkvakterna  var  lättillgängliga  intervjuobjekt  och  där möjligheterna  till  bildsättning 

var  goda. Enligt  oss  är det  inte otroligt  att  sådana  artiklar  och  reportage hade kunnat 

skapa  en  större  förståelse  för  strejken. När  nyheterna  visar människor,  och  dessutom 

människor som inte innehar någon elitposition, tror vi att möjligheterna att andra per‐

spektiv lyfts fram blir större och att läsares kunskaper kan vidgas. 

När  rapporteringen  i hög grad rör elitpersonerna och konflikten mellan dessa kan det 

finnas en risk att läsarna i huvudsak minns att det var en konflikt, men inte vad och vilka 

den här konflikten handlade om.  

Utgångspunkten  i  rapporteringen  är  i  stor  utsträckning  de  ekonomiska  aspekterna  av 

strejken. Att andra skäl till strejken får en mer undanskymd plats tror vi kan ge en något 

onyanserad bild av konflikten. Mer komplexa och ideologiska aspekter, så som fackför‐

bundets  invändning mot  att  industriavtalets  norm utnyttjades  av  arbetsgivarsidan  för 

att sätta press på förbunden att nöja sig med lägre bud,  fick mindre utrymme. Så även 

bemanningsfrågan och pensionsavräkningsfrågan, trots att dessa för fackförbundet alla 

var viktiga anledningar till att gå ut i strejk.  

Då det i vår studie fanns ytterst få artiklar där icke‐elitkällor fick bidra med perspektiv 

och problemformuleringar vore det intressant att utifrån ett större material undersöka 

vad icke‐elitkällor får uttala sig om och hur dessa gestaltas i medierna.  

Vi har enbart gjort en innehållsanalys, men det vore också intressant att undersöka hur 

icke‐elitkällorna själva upplevde medierapporteringen och strejken. Även hur journalis‐

terna  resonerar  kring  partskonflikter  på  arbetsmarknaden  och  användande  av  icke‐

elitkällor vore intressant att undersöka genom samtalsintervjuer. 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Bilaga 1: Kodschema 
 
1. Kodnummer   
 
__________________ 
 
2. Datum   
 
__________________ 
 
3. Medium 
1. Dagens Nyheter 
2. Svenska Dagbladet 
3. Piteå‐Tidningen 
4. Hudiksvalls Tidning 
5. Nya Wermlands‐Tidningen 
6. Gefle Dagblad 
7. Hallands Nyheter 
8. Norrköpings Tidningar 
 
4. Artikeltyp 
1. Egen artikel 
2. Del av artikel 
 
5. Kanal 
1. Medium, eget 
2. Nyhetsbyrå 
3. Övriga 
 
6. Antal källor 
 
__________________ 
 
7. Vem är artikelns dominerande källa?   
1. Facket lokalt 
2. Facket centralt 
3. Arbetsgivarsidan lokalt 
4. Arbetsgivarsidan centralt 
5. Arbetstagare 
6. Tredje part 
7. Övriga 
8. Finns ej 
 
8. Vem är artikelns dominerande aktör?  
1. Facket lokalt 
2. Facket centralt 
3. Arbetsgivarsidan lokalt 
4. Arbetsgivarsidan centralt 
5. Arbetstagare 
6. Tredje part 
7. Övriga 
8. Finns ej 
 



 

   

9. Vem är artikelns bikälla? 
1. Facket lokalt 
2. Facket centralt 
3. Arbetsgivarsidan lokalt 
4. Arbetsgivarsidan centralt 
5. Arbetstagare 
6. Tredje part 
7. Övriga 
8. Finns ej 
   
10. Vilken part dominerar artikeln? 
1. Fackliga sidan 
2. Arbetsgivarsidan 
3. Övriga 
4. Finns ej 
 
11. Vem bär huvudsakligen ansvaret för konflikten enligt den dominerande käl
lan? 
1. Arbetsgivarsidan 
2. Fackliga sidan 
3. Övriga 
4. Finns ej 
 
12. Vilken är den huvudsakliga anledningen till att parterna inte kan komma 
överrens enligt den dominerande källan? 
1. För att Pappers vill uppnå bättre arbetsvillkor. 
2. För att Pappers ställer orimliga krav. 
3. För att arbetsgivaren inte kompromissar. 
4. Övrigt 
5. Finns ej 
 
13. Vad leder strejken huvudsakligen till enligt den dominerande källan? 
1. Ett avtal som ger bättre arbetsvillkor. 
2. Enskilt företags ekonomi skadas. 
3. Hela industrin skadas. 
4. Tredje part skadas. 
5. Jobben hotas. 
6. Svenska modellen hotas. 
7. Förtroende för fackförbundet hotas. 
8. Övrigt 
9. Finns ej 
 
14. Hur beskrevs fackförbundet huvudsakligen under strejken av dominerande 
källan? 
1. Girigare än andra förbund 
2. Oansvariga 
3. Oresonliga 
4. Ansvarstagande 
5. Kämpande 
6. Med starkt stöd 
7. Övrigt 
8. Finns ej 
 



 

   

15. Hur beskrevs arbetsgivarsidan huvudsakligen under strejken av dominerande 
källan? 
1. Ansvarstagande 
2. Snåla 
3. Maktfullkomliga 
4. Spridare av antifacklig propaganda 
5. Oresonliga 
6. Övrigt 
7. Finns ej 
 
16. Förekommer ickeelitkälla? 
1. Ja, som dominerande källa 
2. Ja, som bikälla 
3. Ja, som övrig källa 
4. Nej 
 
17. Vad får den dominerande ickeelitkällan huvudsakligen uttala sig om? 
1. Åsikt om arbetsgivaren 
2. Åsikt fackförbundet 
3. Lägesbeskrivning från arbetsplatsen 
4. Egna arbetssituationen 
5. Viktigaste avtalsfrågan 
6. Egna känslor 
7. Övrigt 
8. Finns ej 
 
18. Hur beskriver den dominerande ickeelitkällan huvudsakligen sin roll i strej
ken? 
1. Delaktig 
2. Drabbad 
3. Övrigt 
4. Finns ej 
 
19. Vad tycker den dominerande ickeelitkällan huvudsakligen om strejken? 
1. Negativ åsikt 
2. Positiv åsikt 
3. Blandade känslor. 
4. Övrigt 
5. Finns ej 
 
 



 

   

Bilaga 2: Kodinstruktioner 
 
1. Kodnummer 
Varje artikel ges ett unikt kodnummer, löpande enligt följande systematik: 
100‐‐   Dagens Nyheter 
200‐‐   Svenska Dagbladet 
300‐‐   Piteå‐Tidningen 
400‐‐   Hudiksvalls Tidning 
500‐‐   Nya Wermlands Tidning 
600‐‐   Gefle Dagblad 
700‐‐   Hallands Nyheter 
800‐‐   Norrköpings Tidningar 
 
2. Datum 
Avser det datum som artikeln publicerades. 
 
3. Medium 
Varje artikel kodas utifrån vilket medium som artikeln är publicerad i enligt kodsche‐
mat. 
 
4. Artikeltyp 
Frågan kan besvaras med 1 egen artikel, här räknas de artiklar som enbart rör Pappers 
strejk och med 2 del av artikel, här räknas de artiklar som rör Pappers strejk och andra 
fackförbunds förhandlingar i avtalsrörelsen.  
Vid del av artikel tar vi bara hänsyn till de källor som uttalar sig om Pappers strejk. 
 
5. Kanal 
Frågan kan besvaras med 1 eget medium, här räknas de artiklar som producerats av 
journalist från den egna tidningen, 2 nyhetsbyrå, här räknas de artiklar som producerats 
av TT, 3 övriga. 
 
6. Antal källor 
Med frågan avses hur många källor som får komma till tals i artikeln. Med källa menas 
en person som citeras direkt eller indirekt i texten. 
 
7. Vem är artikelns dominerande källa?   
Med dominerande källa avses den källa vars uppgifter får mest utrymme, mätt i antal 
rader. Om radernas längd varierar på grund av hur texten redigerigerats mäts istället 
utrymmet i antal ord. Vid lika utrymme är det den källa vars uppgifter som nämns först 
som räknas som dominerande. 
 
Frågan kan besvaras med 1 facket lokalt, här räknas de källor som representerar facket 
på orten så som lokal ordförande, kassör, skyddsombud. 2 facket centralt, här räknas 
representanter från fackets huvudkontor och LO:s huvudkontor, så som ordförande, 
förhandlingschef, pressansvarig, ledamot i förbundsstyrelsen. 3 arbetsgivarsidan lokalt, 
här räknas personer i chefsposition på företagen och koncernerna så som platschef och 
Vd. 4 arbetsgivarsidan centralt, här räknas representanter från Skogsindustrierna och 
Svenskt näringsliv. 5 arbetstagare, här räknas anställda som inte representerar facket 
utan bara sig själva. 6 tredje part, här räknas alla som inte är direkt inblandade i konflik‐
ten men som kan beröras av dess konsekvenser, så som företag och privatpersoner som 
är beroende av brukens produkter. 
 
 



 

   

8. Vem är artikelns dominerande aktör?  
Med aktör avses den person, grupp eller part som källan pratar om. Till exempel kan en 
källa från den fackliga sidan berätta om arbetsgivarsidan och den senare får då domine‐
ra artikeln och räknas där med som dominerande aktör. Med dominerande avser vi den 
aktör som får mest utrymme, mätt i antal rader. Då radernas längd varierar på grund av 
redigeringen mäts utrymmet i antal ord. Vid lika utrymme är det den aktör som nämns 
först som räknas som dominerande. Variabelvärdena kodas på samma sätt som vid fråga 
7. 
 
9. Vem är artikelns bikälla? 
Med bikälla avses den person vars uppgifter, som näst efter den dominerande källan, får 
mest utrymme mätt i antal rader. Då radernas längd varierar på grund av redigeringen 
mäts utrymmet i antal ord. Vid lika utrymme är det den källa vars uppgifter nämns först 
som räknas som dominerande. Variabelvärdena kodas på samma sätt som vid fråga 7. 
 
10. Vilken part dominerar artikeln? 
Om det i artikeln finns fler än två källor, räknas de källor som företräder samma part 
samman. De källor som ges mest utrymme, mätt i antal rader eller ord, som företräder 
en part räknas som dominerande. Hur stort utrymme källorna ges är viktigare än deras 
antal. Variabeln är ett sätt att mäta om ett annat perspektiv än den dominerande källans 
ges företräde i artikeln.  
Frågan kan besvaras med 1 fackliga sidan, här räknas de källor som representerar facket 
så väl lokalt som centralt. 2 arbetsgivarsidan, här räknas de källor som representerar 
arbetsgivaren så väl lokalt som centralt.  
Se hur variabelvärdena facket lokalt, facket centralt, arbetsgivaren lokalt, arbetsgivaren 
centralt kodas under fråga 7. 
 
11. Vem bär huvudsakligen ansvaret för konflikten enligt den dominerande käl
lan? 
Med frågan avses uttalanden från dominerande källa som på något sätt skuldbelägger 
eller pekar ut en enskild part som ansvarig för strejken.  
Om flera uttalanden lägger ansvaret på en part så räknas det huvudsakliga uttalandet.  
Med huvudsakligen avses det uttalande som får mest utrymme, mätt i antalet rader, om 
flera uttalanden ges samma utrymme så räknas det uttalande som kommer först i tex‐
ten. 
Variabelvärdena kodas på samma sätt som vid fråga 10. 
 
12. Vilken är den huvudsakliga anledningen till att parterna inte kan komma 
överrens enligt den dominerande källan? 
Med frågan avses det huvudsakliga uttalandet från den dominerande källan som rör var‐
för parterna inte når en lösning i förhandlingarna eller förklaringar till varför facket 
strejkar.  
För definition av huvudsakliga uttalande, se fråga 11. 
Frågan kan besvaras med 1 för att Pappers vill uppnå bättre arbetsvillkor, här räknas de 
uttalanden som anger krav på bättre avtal och liknande som skäl. 2 för att Pappers stäl
ler orimliga krav, här räknas de uttalanden som anger fackförbundets för höga krav och 
liknande som skäl. 3 för att arbetsgivaren inte kompromissar, här räknas de uttalanden 
som anger arbetsgivarsidans ovilja att tillmötesgå fackförbundets krav och liknande 
som skäl. 
 
13. Vad leder strejkens huvudsakligen till enligt den dominerande källan? 
Med frågan avses det huvudsakliga uttalandet från den dominerande källan som rör de 
konsekvenser eller det resultat som strejken kan sägas få.  
För definition av huvudsakliga uttalande, se fråga 11. 



 

   

Frågan kan besvaras med 1 ett avtal som ger bättre arbetsvillkor, här räknas de uttalan‐
den som rör att fackförbundet når sina mål, så som högre lön för de anställda. 2 enskilt 
företags ekonomi skadas, här räknas de uttalanden som rör brukets produktionsbortfall, 
minskade konkurrenskraft eller andra negativa ekonomiska konsekvenser. 3 hela indu
strin skadas, här räknas de uttalanden som rör negativa konsekvenser för hela pappers‐
industrin, exportintäkter och förtroende för industrin som helhet. 4 tredje part skadas, 
här räknas de uttalanden som rör negativa konsekvenser för företag och privatpersoner 
som inte är direkt inblandade i strejken. 5. jobben hotas, här räknas de uttalanden som 
rör spekulationer om hur strejken kan påverka antalet anställningar negativt. 6 svenska 
modellen hotas, här räknas de uttalanden som spekulerar i att strejken negativt påverkar 
avtalsförhandlingar i stort. 7 förtroende för fackförbundet hotas, här räknas de uttalan‐
den som negativt kommenterar strejkens betydelse för synen på facket. 
 
14. Hur beskrevs fackförbundet huvudsakligen under strejken av dominerande 
källan? 
Med frågan avses det huvudsakliga uttalandet från den dominerande källan som på nå‐
got sätt ger en beskrivning av Pappers. 
För definition av huvudsakliga uttalande, se fråga 11. 
Frågan kan besvaras med 1 girigare än andra förbund, här räknas uttalanden som jämför 
Pappers krav med och framställer dessa som orimligt höga i förhållande till andra fack‐
förbunds avtal. 2 oansvariga, här räkans uttalanden som menar att Pappers inte tar an‐
svar för ekonomin, sina medlemmar och dylikt. 3 oresonliga, här räkans uttalanden som 
rör Pappers hållning i förhandlingarna, så som att de tackar nej till medlarnas bud som 
beskrivs som ”rimliga”. 4 ansvarstagande, här räknas uttalanden som menar att Pappers 
handlande är positivt och ansvarsfullt i förhållande till dess medlemmar och fackföre‐
ningsrörelsen i stort. 5 kämpande, här räknas uttalande som menar att Pappers interna 
sammanhållning och kämparvilja är god. 6 med starkt stöd, här räknas uttalanden som 
menar att Pappers har sina medlemmar och andra fackförbund med sig.  
 
15. Hur beskrevs arbetsgivarsidan huvudsakligen under strejken av dominerande 
källan? 
Med frågan avses det huvudsakliga uttalandet från den dominerande källan som på nå‐
got sätt ger en beskrivning av Skogsindustrierna, Svenskt näringsliv eller cheferna på 
företagen. 
För definition av huvudsakliga uttalande, se fråga 11. 
Frågan kan besvaras med 1 ansvarstagande, här räknas uttalanden som menar att ar‐
betsgivarsidans handlande är positivt, generöst gentemot arbetstagarna och ansvarsfullt 
i förhållande till företagen och industrin och ekonomin i stort. 2 snåla, här räkans utta‐
landen som menar att arbetsgivarsidan har tillgångar som arbetstagarna skulle kunna få 
del av om arbetsgivarna ville eller liknande. 3 maktfullkomliga, här räknas uttalanden 
som menar att arbetsgivarsidans agerande är ett sätt att demonstrera eller utöva makt i 
någon form. 4 spridare av antifacklig propaganda, här räknas uttalanden som rör arbets‐
givarsidans sätt att beskriva fackförbundet starkt negativt, så som i form av annons‐
kampanjer eller i starkt svartmålande ordalag. 
5 oresonliga här räkans uttalanden som rör arbetsgivarsidans hållning i förhandlingar‐
na, så som att de säger nej till krav som beskrivs som ”rimliga”. 
 
16. Förekommer ickeelitkälla? 
Med icke‐elitkälla avses arbetstagare som inte har en facklig position. Frågan kan besva‐
ras med 1 ja, som dominerande källa, 2 ja, som bikälla, 3 ja, som övrig källa och 4 nej. Om 
4, nej, berörs inte frågorna 17‐19. Om icke‐elikälla är dominerande källa kodas alla 
ovanståenden frågor och även nedanstående för att få en så bred bild som möjligt av vad 
icke‐elitkällan får uttala sig om. 
 



 

   

17. Vad får den dominerande ickeelitkällan huvudsakligen uttala sig om? 
Med frågan avses det huvudsakliga uttalandet från den dominerande icke‐elitkällan.  
För definition av huvudsakliga uttalande, se fråga 11. 
Frågan kan besvaras med 1 åsikt om arbetsgivaren, 2 åsikt om fackförbundet.   
3 lägesbeskrivning från arbetsplatsen, här räknas uttalanden som beskriver händelser 
och stämningar på den egna arbetsplatsen. 4 egna arbetssituationen, här räknas uttalan‐
den som beskriver egna arbetsuppgifter, arbetsförhållanden, relation till arbetsplatsen. 
5 viktigaste avtalsfrågan, här räknas uttalanden som identifierar den avtalsfråga som 
har störst betydelse för icke‐elitkällan. 6 egna känslor, här räknas uttalanden som ut‐
trycker icke‐elitkällans känslomässiga förhållande till strejken. 
 
18. Hur beskriver den dominerande ickeelitkällan huvudsakligen sin roll i strej
ken? 
Med frågan avses det huvudsakliga uttalandet från den dominerande icke‐elitkälla som 
rör den enskildes syn på sin egen medverkan som strejkande. 
Om flera icke‐elitkällor förekommer i artikeln, så avses den icke‐elitkälla som ges mest 
utrymme, mätt i antalet rader. Om lika stort utrymme ges till fler icke‐elitkällor avses 
den källa som kommer först. Detta är den dominerande icke‐elitkällan. 
För definition av huvudsakliga uttalande, se fråga 11. 
Frågan kan besvaras med 1 delaktig, här räkans uttalanden där icke‐elitkällan uttrycker 
en vilja att själv bidra för att förbundet ska få igenom sina krav, så som kämparvilja, so‐
lidaritet med förbundet och dess krav. 2 drabbad, här räkans uttalanden där icke‐
elitkällan uttrycker att han eller hon inte strejkar av egen vilja, utan på grund av beslut 
som fattats av fackförbundet centralt. 
 
19. Vad tycker den dominerande ickeelitkällan huvudsakligen om strejken? 
Med frågan avses det huvudsakliga uttalandet från den dominerande icke‐elitkälla som 
rör den enskildes syn på strejken i stort. 
Frågan kan besvaras med 1 negativ åsikt, här räknas uttalanden som på något sätt ut‐
trycker ett missnöje med eller oro över strejken. 2 positiv åsikt, här räknas uttalanden 
som på något sätt uttrycker ett stöd för strejken. 3 blandade känslor, här räknas uttalan‐
den som på något sätt uttrycker att strejken är ett nödvändigt ont, så som att kampen 
för bättre villkor är viktig men att det är synd att det behövde bli en strejk. 
 


