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The traditional role of the trade unions is to secure and improve the material conditions of 

their members. But a trade-union movement which lost the ideological struggle, and was 

successfully cast in the folk-devil role of the ‘enemy of the national interest’, would be one 

which could be limited, checked and curtailed by legal and political means: one, that is, in a 

weaker position relative to other forces on the social stage; and thus less able to conduct a 

successful struggle in the defence of working-class standards of living. 

 

 Stuart Hall, 1982 
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Abstract 
According to most ways of measuring it the Swedish trade union movement is the strongest 

in the world. The Swedish Trade Union Confederation is the largest and most influential union 

confederation by far. Since the 1980s though, Sweden experienced a shift in the power relations 

between employers and unions in favour of the former. This has coincided with a growing 

importance for political communication, public relations and the mass media. This development 

has presented the Swedish trade union movement with a multitude of challenges. One of the 

major ones is how to influence the representations of trade unions and their viewpoints in the 

news media. 

The purpose of this study is to describe and try to explain how the Swedish Trade Union 

Confederation and its affiliated unions act to confront the “medialisation” of the public debate.  

A combination of research methods are used in this study in order to investigate both the 

historical development of trade union news management and the use of news management by 

trade union personnel in their everyday work. The study of how news management historically 

became a part in the overall union activity was performed through qualitative analysis of archive 

material. The study of the everyday uses of news management and the factors constraining this 

work builds upon interviews with the press officers of the TUC affiliated unions and the TUC 

itself.  

The study shows how both the historical development and the everyday use of news 

management by the Swedish trade union movement need to be understood in a context. This 

context contains political, economical, ideological and organisational structures that at the same 

time enables and constrains the adaption of news management. The study points towards five 

central paradoxes which faces the trade unions when they seek desired media attention and try 

to avoid unwanted publicity. The first paradox concerns how to fight hard in the interest of the 

members, while at the same time avoid being described as a sectional interest. The second 

paradox stems from the desire of the trade unions to be perceived as big and strong and how 

this might result in the labelling of them as ‘Goliath’ during a conflict. The next paradox 

concerns how trade unions want to show the importance of the work done by their members 

during a conflict and the way this might lead to media attention about how the strike affects 

‘innocent bystanders’. The fourth paradoxes come from the wish of the trade unions to make 

their local representatives visible in mass media. This could result in unwanted publicity, due to 

the difference between blue-collar trade unionists and middleclass journalists. The fifth paradox 

stems from the importance of acting quickly to achieve wanted media attention and to avoid 

unwanted. The paradox is that it might be hard to be fast and at the same time have a thorough 

democratic process on a controversial issue.  

Keywords 
Trade unions, mass communication, news sources, news management, source strategies, 
political communication, labour relations 
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Kapitel 1. Introduktion 

1.1 LO och medialiseringen av samhällsdebatten 

1.1.1 Mediernas ökade betydelse  
Våren 2009 avslöjas att Wanja Lundby-Wedin, ordförande för 
Landsorganisationen i Sverige, har suttit med i styrelsen och delat ut stora 
bonusar och förmånliga pensioner till höga chefer på ett försäkringsbolag. I 
massmedierna höjs krav på hennes avgång då hon ena dagen kritiserat 
frikostiga ersättningssystem för näringslivstoppar för att nästa dag vara med 
och bevilja detsamma. Våren 2009 uppmärksammar massmedierna också 
hur Byggnadsarbetareförbundet varslar om strejk bland sina medlemmar. I 
ett TV-inslag visas bilder på byggnationen av en förskola och TV-tittarna får 
veta att barnen nu riskerar att drabbas av Byggnads agerande. De här två 
ögonblicksbilderna utgör exempel på medieskildringar som fackföreningsrö-
relsen helst vill undvika. I en tid då massmediernas bild av en organisation 
och dess företrädare har allt större betydelse för organisationens möjligheter 
att utöva inflytande, är det intressant, inte minst kommunikationsvetenskap-
ligt, att ställa frågan hur organisationerna själva försöker påverka denna bild 
och vad som möjliggör och begränsar framgång i dessa försök. Eftersom 
massmedierna utgör en central arena för kampen om vad som bland annat 
ska utgöra sunt ekonomiskt, politiskt och socialt förnuft handlar det om 
fackföreningsrörelsens, men även andra idéburna och medlemsbaserade 
intresseorganisationers, möjlighet till makt och inflytande i det svenska 
samhället. 

Betydelsen av att fackliga organisationer medvetet tar ansvar för en 
ideologisk kamp i massmedierna har framhållits i flera studier (se t.ex. Hall, 
1982; Manning, 1998). Det har ofta gjorts med hänvisning till hur den 
brittiska fackföreningsrörelsen i slutet av 1970- och början av 1980-talet kom 
att skildras som ett samhällsproblem, vilket underlättade den konservativa 
regeringens politik att kraftigt försvaga fackets position i det brittiska 
samhället (GUMG, 1980; Manning, 1998). 

Också i Sverige började förutsättningarna för fackligt arbete förändras vid 
denna tid. Från andra världskrigets slut och fram till 1980-talet var 
fackföreningsrörelsen och arbetarklassen ett självklart objekt för 
medierapportering och en ständigt återkommande aktör i svenska 
massmedier. Detta märktes tydligast under avtalsförhandlingar och strejker 
men även i samband med skildringar av vardagens arbetsliv i den 
expanderande arbetsmarknadsjournalistiken. Sedan dess har mycket 
förändrats, både i fråga om massmedierna och i det svenska samhället som 
helhet.  
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En viktig förändring utgörs av massmediernas ökade betydelse i 
samhällsdebatten (SOU 1999: 044). I kölvattnet har det också vuxit fram en 
verksamhet som syftar till att påverka massmediernas nyhetsproduktion: 
news management. News management kan beskrivas som ”de tekniker och 
strategier som används för att försöka påverka vad som blir nyheter och hur 
dessa utformas” (Palm, 2002: 83). I denna studie jag föredrar att använda 
begreppet news management framför det svenska begreppet nyhetsstyrning 
eftersom styrning för tankarna till en mer direkt kontroll än det egentligen är 
frågan om. News management används i studien som ett analysbegrepp och 
inte ett empiriskt begrepp. Jag använder det alltså trots att det inte 
förekommer direkt i något av det empiriska materialet. Trots detta väljer jag 
att använda begreppet för att beskriva verksamheten i fråga även i studiens 
historiska del.  

John B. Thompson (1990) adresserar massmediernas ökade betydelse i 
samhället i termer av ”medialisering av den moderna kulturen”. Med det 
syftar han på den process genom vilken medieindustrin i ökad utsträckning 
sprider symboliska former. Symboliska former är Thompsons samlingsnamn 
för texter, bilder, gester och annat som är meningsskapande. Han menar att 
denna ”medialiseringsprocess” på ett grundläggande sätt förändrar det 
sociala och politiska livet i dagens samhälle. I och med framväxten av 
masskommunikationen kan en större del av befolkningen ta del av den 
politiska arenan. Detta har enligt Thompson i sin tur fått till följd att 
politiska aktörer blivit mer sårbara eftersom den medialiserade 
offentligheten kan vara svår att kontrollera. Samtidigt pekar han på hur det 
har utvecklats tekniker för att hantera den utvidgade offentligheten 
(Thompson, 1990: 247). De tekniker Thompson här syftar på, till exempel 
presskonferenser, inbegrips i begreppet news management. 

Massmedieforskaren Kent Asp (1986) är den som i svensk vetenskaplig 
debatt har lyft fram begreppet ”politikens medialisering”. Med detta syftar 
han på ”ett politiskt system som i hög grad påverkas av och är anpassat till 
de krav som massmedierna ställer i sin bevakning av den politiska världen” 
(ibid: 359). I mitten av 1980-talet skrev Asp att journalisternas makt hade 
ökat på de politiska aktörernas bekostnad. Det tål att diskuteras om det 
fortfarande gäller två decennier senare. Neddragningar på redaktionerna har 
lett till en ökad tidspress för journalisterna, vilket i sin tur har inneburit 
mindre tid till undersökande journalistik. Politiska aktörer har också lärt sig 
strategier för att fånga massmediernas uppmärksamhet eller undvika 
densamma. Asp menar att detta leder till en ”medialiseringsspiral” (ibid: 
361), där journalisterna lär sig att motstå dessa strategier, det vill säga 
användningen av news management, varvid de politiska aktörerna tar till än 
mer förfinade metoder och så vidare.  

Internationellt sett var företag och arbetsgivarorganisationer tidiga med 
att försöka påverka nyhetsproduktionen (Ewen, 1996). Under de senaste 
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decennierna har studier visat på hur även miljörörelsen (Anderson, 1997) 
och den brittiska fackföreningsrörelsen (Manning 1998, Davis 2002) tagit till 
sig arbetet med news management. Denna avhandling studerar hur den 
svenska fackföreningsrörelsen har tagit sig an medialiseringen av 
samhällsdebatten, och förutsättningarna för detta arbete.  

 1.1.2 Ett förändrat Sverige 
Den svenska fackföreningsrörelsen utvecklades under det förra århundradet 
till att bli världens starkaste fackföreningsrörelse (Magnusson, 2004: 74). 
Den medlemsmässigt största av de fackliga organisationerna, 
Landsorganisationen (LO), kom under efterkrigstiden att utgöra en av det 
svenska samhällets viktigaste organisationer. LO:s inflytande över politiken 
och opinionsbildningen kulminerade under 1970-talet när man bland annat 
lyckades få igenom lagar om medbestämmande för anställda och lagar om 
anställningstrygghet (Magnusson, 1996: 496). Organisationen tog till och 
med fram ett förslag på hur makt över de svenska företagen skulle föras över 
till landets löntagare genom skapandet av de så kallade löntagarfonderna 
(ibid: 495f). Detta förslag kom, vid sidan av kärnkraften, att bli den största 
politiska stridsfrågan under 1970-talet. 

Sedan slutet av 1970-talet har Sverige genomgått en rad ekonomiska, 
politiska och värderingsmässiga förändringar. På det ekonomiska området 
har en ökad global rörlighet för kapital bidragit till en övergripande 
maktförskjutning mellan arbetsgivare och löntagare till förmån för de 
förstnämnda (Johansson & Magnusson, 1998). Sverige har, i likhet med 
övriga länder i västvärlden, genomgått en förändring där industriproduktio-
nen visserligen har ökat men där andelen anställda sysselsatta inom 
industrisektorn stadigt minskat. Samtidigt har andelen sysselsatta inom den 
privata service- och tjänstesektorn ökat, en sektor som traditionellt har en 
lägre facklig anslutningsgrad än industrin (Schön, 2007, Kjellberg, 2001). 

Det har även inträffat en rad politiskt initierade förändringar och flera av 
dem har medfört att den svenska arbetarrörelsens position har försvagats. 
Här återfinns privatiseringar och avregleringar av tidigare offentlig 
verksamhet exempelvis när det gäller infrastruktur och kommunal service 
(Magnusson, 2006; Murhem, 2006). Privatiseringar tenderar att leda till 
personalnedskärningar, större andel tillfälliga anställningar och lägre facklig 
organisationsgrad (Kjellberg, 2001). Villkoren i sjuk- och arbetslöshetsför-
säkringen har blivit mindre generösa, anställningsskyddet har försämrats 
och den ekonomiska politiken genomgått en övergripande omställning där 
inflationsbekämpning prioriteras framför kampen mot arbetslösheten 
(Murhem, 2006: 309). För fackföreningsrörelsen har arbetslöshet vanligtvis 
betraktats som det största hotet mot de egna intressena då den inte bara 
drabbar den enskilde utan även försvagar löntagarnas ställning gentemot 
arbetsgivarna. 
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En process som i ett internationellt perspektiv har varit särskilt uttalad i 
det svenska politiska systemet är avkorporativiseringen. Korporativism 
beskrivs som ett system där ”vissa organiserade intressen ges en särställning 
genom att staten institutionaliserar sin kontakt med just dessa och därmed 
upphöjer dem till legitima deltagare i den offentliga beslutsprocessen” (SOU 
1999: 121: 11). I Sverige har detta bestått av att arbetsmarknadens parter, 
fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, har deltagit på olika nivåer i 
det politiska beslutsfattandet i till exempel styrelser, kommittéer och som 
remissinstans. Under de senaste decennierna har de korporativa inslagen 
stadigt försvagats. Avkorporativiseringen har därigenom inneburit en ökad 
betydelse för lobbying men även för news management (Petersson, 1991). 
När olika aktörer ska kämpa om inflytande istället för att ha en fastställd 
plats i beslutsprocessen blir opinionsbildning i vid mening allt viktigare. 

När korporativismen försvagats har det skett en förskjutning mot vad som 
kallas intressegruppspluralism. Detta är ett system där en mängd olika 
organiserade intressen deltar utan vare sig formell eller informell reglering 
(SOU 1999: 121: 23, 44f). Utvecklingen mot intressegruppspluralism kan 
betraktas som något positivt om den innebär att fler grupper och individer i 
samhället får göra sina röster hörda men det kan också innebära att grupper 
och individer med stora maktresurser får ett ökat inflytande över det 
politiska systemet.  

En av de mest betydelsefulla politiska organisationerna under 1900-talet, 
inte minst genom dess deltagande i de korporativa organen, var Svenska 
Arbetsgivareföreningen (SAF). Organisationen slogs 2001 samman med 
industrins branschförbund Industriförbundet och bildade Svenskt Näringsliv 
(SN) (Bäck & Möller, 2003). 

Statsvetaren Joakim Johansson (2000) både beskriver och förklarar 
Svenska Arbetsgivareförenings (SAF) utträde ur ett antal myndighetsstyrel-
ser i början av 1990-talet. Utträdet är centralt för avkorporativiseringen 
eftersom den dåvarande borgerliga riksdagsmajoriteten efter det även 
tvingade de fackliga organisationerna att lämna dessa styrelser. Johansson 
menar att SAF:s agerande är ett exempel på politik som långsiktigt 
strategiskt handlande. Utträdet genomfördes för att minska LO:s 
samhällspolitiska makt och samtidigt öka makten för den egna 
organisationen. Avkorporativiseringen innebar ökad betydelse för lobbying 
och opinionsbildning, vilket var verksamheter där SAF enligt Johansson stod 
väl rustade jämfört med fackföreningsrörelsen (Johansson, 2000: 12f, 221f). 
Historikern Hans De Geer menar att det sena 1960-talet och det tidiga 1970-
talet kom att innebära startpunkten för en mera målmedveten 
opinionsbildning från arbetsgivarsidan (De Geer, 1992: 190). Att SAF var 
den intresseorganisation som satsade klart mest på PR och opinionsbildning 
redan under 1970- och början av 1980-talet lyfts fram av Michele Micheletti 
(1985). Han pekar bland annat på att organisationen tidigt byggde upp en 
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formaliserad lobbyverksamhet och att den hade betydligt mer intensiva 
kontakter med massmedierna än de fackliga organisationerna. Näringslivets 
övertag vad gällde kontakterna med massmedier förklarade Micheletti med 
att de fackliga organisationerna betraktade den egna förbundstidningen som 
”den utan konkurrens viktigaste kanalen” (Micheletti, 1985:116). Han 
understryker också betydelsen av den till SAF närstående tankesmedjan 
Timbro och bokförlaget Ratio. Timbro har bland annat anställt nyliberala 
debattörer och låtit publicera undersökningar och debattböcker (Bäck & 
Möller, 2003). 

 Avkorporativiseringen är alltså en av flera förändringar som ställt svensk 
fackföreningsrörelse inför stora utmaningar i fråga om opinionsbildning. 

Parallellt med dessa ekonomiska och politiska förändringar har även 
värderingsförskjutningar inträffat i det svenska samhället. De senaste 
decennierna har kännetecknats av en ökad individualism som åtföljts av en 
ökad skepsis mot kollektiva lösningar (Svallfors, 2004). Det finns också 
undersökningar som visar på ett samband mellan en mer individualistisk 
inställning och en större skepsis till facklig verksamhet (Bruhn, 1999). 
Värderingsförändringar har varit tydligast bland högutbildade och 
högavlönade. Dessa grupper är samtidigt överrepresenterade i den offentliga 
debatten utifrån deras positioner och yrken som exempelvis högre 
tjänstemän (ibid). Begrepp som flexibilitet och entreprenörskap har blivit 
honnörsord i den offentliga debatten medan för fackföreningsrörelsen 
centrala begrepp som medbestämmande och ”det goda arbetet” haft svårare 
att få genomslag (Düsing, 2008-05-14). Misstron mot kollektiva lösningar 
går stick i stäv med arbetarrörelsens grundläggande idéer om styrka genom 
sammanhållning. Talet om flexibilitet och framhållandet av entreprenörskap 
har använts som argument mot lagar och avtal som fackföreningsrörelsen 
tidigare lyckats genomdriva (se t.ex. Munkhammar, 2006-12-12). Den 
svenska fackföreningsrörelsen har alltså ställts inför omfattande utmaningar 
på grund av ekonomiska, politiska och värderingsmässiga förändringar de 
senaste trettio åren, vilket i sin tur inneburit nya utmaningar vad gäller deras 
opinionsbildningsverksamhet. Den här studien handlar, som sagt, om hur 
LO och dess medlemsförbund försökt möta denna utveckling. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna avhandling undersöker, beskriver och försöker förklara hur 
Landsorganisationen och dess medlemsförbund agerar för att möta 
medialiseringen av samhällsdebatten. Det övergripande syftet är att belysa 
svårigheterna och möjligheterna för en idéburen och medlemsbaserad 
rörelse, såsom fackföreningsrörelsen, att göra sig gällande i den 
medialiserade samhällsdebatten. En viktig del i föreliggande arbete handlar 
om att analysera hur medialiseringen villkoras av den ekonomiska, politiska, 
ideologiska samt organisatoriska kontext i vilken den äger rum.  

Studien avser att besvara följande frågeställningar:  
 
• Hur har news management historiskt etablerats som en planerad  

verksamhet bland fackföreningsrörelsens övriga verksamheter och 
hur kan denna utveckling sättas i samband med ekonomiska, 
politiska, ideologiska och organisatoriska strukturer? 

 
• Vilka specifika organisatoriska förutsättningar villkorar LO:s och 

medlemsförbundens arbete med news management? 
 

• Vad kännetecknar relationen mellan de fackliga organisationerna 
och övriga aktörer som är verksamma på samma massmediala 
arena? 

 
• Vilka olika rutiner och strategier tillämpar de fackliga organisatio-

nerna för att uppnå gynnsam och motverka negativ publicitet? 
 

• Hur begränsas men också möjliggörs den fackliga tillämpningen av 
news management av strukturella villkor av politisk, ekonomisk och 
ideologisk karaktär i det nutida svenska samhället? 

 
Undersökningens fokus innebär att andra delar som brukar inrymmas i 
begreppet public relations, exempelvis lobbning och intern kommunikation, 
inte återfinns inom ramen för studien. I samband med studiens 
genomförande hade sociala medier, bloggar och twitter inte slagit igenom på 
allvar och kom därför inte heller att beröras.  

1.3 Avhandlingens disposition 
Efter dessa inledande kapitel följer ett kapitel som presenterar mina 
teoretiska utgångspunkter där jag söker förena ett politisk-ekonomiskt och 
ett hegemoniteoretiskt perspektiv på news management med 
struktureringsteori. Tillämpningen av dessa teoretiska perspektiv innebär att 
jag studerar hur LO och dess medlemsförbund agerat för att hantera 
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medialiseringen av samhällsdebatten samt hur detta agerande villkoras av 
den ekonomiska, politiska, ideologiska och organisatoriska kontext inom 
vilket det äger rum. I kapitel tre presenteras tidigare forskning och dess 
resultat på avhandlingens område. Den forskning som berörs är i huvudsak 
sådan som undersökt tillämpningen av news management bland företag, 
myndigheter och andra typer av organisationer. Kapitel fyra presenterar 
studiens metod och material. De metoder som tillämpas är av två slag, dels 
en kvalitativ analys av fackliga organisationers dokument och dels en 
intervjudel. Det fackliga materialet inkluderar bland annat kongressproto-
koll, verksamhetsberättelser och policyprogram. Den andra metoden utgörs 
av semistrukturerade intervjuer med press- och informationsansvariga på 
LO och medlemsförbunden. Här ligger fokus på intervjupersonernas 
skildringar av vad de försöker uppnå i sitt arbete, hur de agerar för att nå 
dessa mål samt vilka möjligheter och begränsningar de ser för sitt agerande.  

Kapitel fem syftar till att ge bakgrundsbeskrivningar av LO och 
medlemsförbunden bland annat i fråga om historik, storlek och 
beslutsstrukturer. 

Det sjätte kapitlet innehåller avhandlingens första delstudie som är en 
beskrivning och analys av hur fackföreningsrörelsen i ett historiskt 
perspektiv försökt möta medialiseringen av samhällsdebatten. Fokus ligger 
på huruvida och i så fall på vilket sätt som news management kommit att bli 
en del av den fackliga verksamheten. Detta inkluderar även en analys av hur 
denna utveckling kan sättas i samband med den kontext inom vilken den ägt 
rum. 

Därefter följer avhandlingens andra delstudie som bygger på de 
genomförda intervjuerna. I kapitel sju beskrivs LO:s och medlemsförbun-
dens förutsättningar för arbetet med news management. Här berörs dels 
övergripande strukturella villkor av ekonomisk, politisk och ideologisk 
karaktär men också de fackliga organisationernas relationer till andra 
aktörer av betydelse för den fackliga nyhetsstyrningen. Här berörs 
relationerna till såväl motståndare som allierade samt till journalister. I 
kapitel åtta och nio beskrivs, analyseras och diskuteras de källstrategier som 
de studerade organisationerna tillämpar. Det rör sig om strategier för att 
uppnå gynnsam publicitet respektive motverka negativ dito. Här redovisas 
till att börja med vad de pressansvariga betraktar som goda respektive dåliga 
nyheter för deras organisationer. Därefter berörs strategier som exempelvis 
skenhändelser, kontaktnät bland journalister eller sätt att förekomma 
granskande journalistik. Parallellt sker en diskussion och analys av hur det 
fackliga agerandet villkorats av den kontext det sker inom. 

Avhandlingen avslutas med kapitel 10. Detta kapitel redovisar studiens 
resultat tillsammans med en slutdiskussion. 
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Kapitel 2. Teoretisk inramning 

2.1 Två teoretiska perspektiv på kultur, medier och 
samhälle 
I den här studien tar jag min utgångspunkt i den del av medieforskningen 
som intresserar sig för hur massmedierna bidrar till att upprätthålla rådande 
maktrelationer i avancerade kapitalistiska samhällen. Två teoritraditioner 
som har detta gemensamt är det politisk-ekonomiska perspektivet och 
cultural studies. Tilläggas bör att jag inte försöker bevisa någonting med min 
användning av teorier och begrepp. Istället är tanken att de teoretiska 
perspektiven ska ge vägledning för tolkning och därigenom ge empirin 
betydelse och mening. 

Massmedieforskningens politiskt-ekonomiska perspektiv har, med 
utgångspunkt i marxistisk teoribildning, traditionellt fokuserat på ägande 
och kontroll över medierna, kopplingarna mellan medier och andra 
industrier samt kopplingarna mellan ekonomiska, politiska och sociala eliter 
(Boyd-Barrett, 1995, Falkheimer, 2004: 66). Även kommersialiseringen och 
annonsörernas makt över medieinnehållet har varit centrala studieobjekt i 
den politisk-ekonomiska analysen av massmedierna (Golding & Murdock, 
1997: XVI). Utifrån detta är det inte svårt att förstå att politisk ekonomi ofta 
avfärdats som ekonomisk reduktionism, det vill säga ett antagande om att 
ekonomiska relationer bestämmer över alla övriga sociala relationer (se t.ex. 
Hall, 1982). Anklagelsen om ekonomisk reduktionism är dock i behov av en 
nyansering, särskilt om hänsyn tas till att flera teoretiker utvecklat 
perspektivet under de senaste decennierna. 

Cultural studiesforskningen har intresserat sig för hur kultur i vid mening, 
som ”ett helt sätt att leva”, kan analyseras i fråga om dess mer eller mindre 
uttalade betydelser och värderingar (Williams, 1961: 41f). Med det menas att 
kultur inte enbart utgörs av ”finkultur” utan även av vardagligt liv, inklusive 
mediekonsumtion. I forskning angående massmedier har detta i huvudsak 
inneburit analyser av hur texter bidrar till accepterandet av samhälleliga 
maktrelationer men också på möjligheterna till motstånd för underordnade 
grupper som exempelvis arbetarklass, kvinnor och etniska minoriteter. Detta 
motstånd har huvudsakligen handlat om hur dessa grupper gör egna 
tolkningar av texter och etablerar en egen användning av populärkulturen 
(Turner, 1996). Cultural studiesforskningen har i sin tur utsatts för kritik 
som framförallt gått ut på att den i analyserna av kultur, medier och 
samhälle i alltför stor utsträckning försummat de ekonomiska aspekterna (se 
t.ex. McGuigan, 1992). 

Dessa teoretiska perspektiv tar sitt avstamp i den marxistiska 
idétraditionen och dess bas-överbyggnadsmodell. I klassisk marxism har 
modellen tillämpats för att visa på hur samhällets politiska, kulturella och 
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intellektuella institutioner, överbyggnaden, bestäms av dess ekonomiska 
grundstruktur, basen. I studier av kapitalistiska samhällen innebär 
tillämpningen av bas-överbyggnadsmodellen ett antagande om att 
massmedierna bidrar till att upprätthålla den härskande klassens ägande och 
kontroll över produktionsmedlen genom reproduktionen av ett ”falskt 
medvetande” hos arbetarklassen (Boyd-Barrett, 1995: 189). Det är de 
grundläggande ekonomiska maktrelationerna som helt och hållet styr 
massmedierna, vilket gjort konkreta studier av massmedierna och deras 
innehåll tämligen överflödiga. 

Inom Cultural studiestradionen har bas-överbyggnadsmodellen 
ifrågasatts, bland annat med utgångspunkt i Louis Althussers (1968) tankar 
om basen som enbart bestämmande ”i sista hand”. Ifrågasättandet har 
medfört ett intresse för betydelseproduktion och förekomsten av ett möjligt 
motstånd mot dominerande idéer och trosföreställningar bland annat i 
massmedierna. Det har till exempel handlat om hur fackföreningsaktiva 
ifrågasätter massmediernas skildring av strejker (Morley, 1992). En aspekt 
av intresset för motstånd är hegemoniteorin. Hegemoniteorin, som 
ursprungligen formulerades av den italienske marxisten Antonio Gramsci 
(1971/2001), kritiserade klassisk marxism för ekonomisk reduktionism. För 
att utveckla den marxistiska teoritraditionen formulerade Gramsci sin 
hegemoniteori. Med begreppet hegemoni syftade han på det sätt som den 
härskande klassen eller gruppen i ett samhälle kan bibehålla sin makt genom 
att erövra de underställdas samtycke. Det handlar om att rådande 
samhällsförhållanden bibehålls genom att de framstår som naturgivna och 
som en del av ”det sunda förnuftet” (Gramsci, 1971/2001; Linderborg, 2001: 
14f). De moraliska, politiska och kulturella värderingar som existerar i ett 
samhälle är dock inte givna utan ständigt föremål för en kamp där de 
överordnade tvingas göra vissa eftergifter (Gramsci, 1971/2001). 
Hegemonibegreppet kom under 1970-talet att få en betydande plats i den 
brittiska Cultural Studiesforskningen, just utifrån dess betoning på 
möjligheten till motstånd och hur överordnade klasser eller grupper tvingas 
erövra samtycke (se t.ex. Hall, 1982). 

Det politisk-ekonomiska perspektivet, åtminstone som det kommit att 
formuleras under de senaste decennierna, skiljer sig också från den klassiska 
marxismens tillämpning av bas-överbyggnadsmodellen. Teoretiker inom 
detta perspektiv intresserar sig för hur samhällets politiska och ekonomiska 
struktur påverkar medier och kommunikation men ser inte den ekonomiska 
strukturen som en fullständig och allomfattande förklaring (Golding & 
Murdock, 1991). Inom det politiskt-ekonomiska perspektivet studeras 
massmediernas betydelseproduktion samtidigt som det relateras till en 
bakgrund bestående av ägarstruktur, reklamberoende, affärsstrategier och 
politiskt beslutsfattande (ibid). Det politisk-ekonomiska perspektivet 
behöver alltså inte innebära ekonomisk reduktionism, vilket inte minst 
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märks i dess tillämpning i studier av news management. Detta kommer att 
belysas i nästa kapitel. 
 

2.2 Teoretiska ansatser kring news management 
Fram till 1990-talets början var det relativt sällsynt inom medieforskningen 
med studier av källor och deras agerande. I en artikel som fått betydande 
genomslag menar Philip Schlesinger (1990) att forskningen varit alltför 
”media-centric” med vilket han avser att studier i huvudsak riktats in på 
medieorganisationerna och deras produkter. Han efterlyste studier av 
relationen mellan källor och massmedier ur de förstnämndas perspektiv. Det 
innebär att analysera: 

…the tactics and strategies pursued by sources seeking media attention, to ask about 
their perceptions of other, competing, actors in the fields over which they are trying 
to exert influence, to enquire about the financial resources at their disposal and the 
organizational contexts in which they operate, to ask about their goals and notions of 
effectiveness… (Schlesinger, 1990: 62) 

Liknande resonemang om vikten av att studera hur källor, med 
varierande innehav av makt och auktoritet, arbetar för att nå inflytande över 
massmediernas betydelseproduktion ur ett uttalat politisk-ekonomiskt 
perspektiv återfinns även hos Peter Golding och Graham Murdock (1991). 
Liksom Schlesinger betonar de att dessa studier måste inbegripa analysen av 
hur news managementpraktiken villkoras av politiska, ekonomiska och 
ideologiska strukturer. Detta motiveras utifrån en kritik dels av den 
forskning som, utan direkta empiriska undersökningar av källors agerande, 
beskrivit politiska och ekonomiska makthavares dominans (se t.ex. Chomsky 
& Herman, 1988). Schlesingers, Goldings och Murdocks resonemang 
innebär även en kritik av det pluralistiska perspektiv som varit en vanlig 
utgångspunkt i framförallt amerikansk public relationsforskning, vilken jag 
kommer att beröra nedan.  

2.3 Det pluralistiska perspektivet och dess problem 
Den pluralistiska synen på massmedier, och samhället som helhet, 
kännetecknas av en tro på balans mellan olika intressen. Tanken är att olika 
grupper innehar olika typer av resurser, vilket motverkar att någon av dem 
får en alltför dominant position (Dahl, 1961). En grupps ekonomiska 
resurser kan kompenseras av att en annan grupp besitter symboliska 
resurser eller har en förmåga att mobilisera folkligt stöd för sina 
ståndpunkter (ibid). Den amerikanske PR-forskaren James E. Grunig menar 
att även resurssvaga grupper kan skaffa sig ett stort inflytande genom att 
organisera sig och nå uppmärksamhet i massmedierna. En sådan 
uppmärksamhet kan uppnås just genom att journalister uppfattar dessa 
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grupper som den svagare parten och ger dem stort medialt utrymme för att 
stå på den svagare partens sida (Grunig, 2000). 

I denna studie har jag valt att inte ta min utgångspunkt i det pluralistiska 
perspektivet då jag, i likhet med Philip Schlesinger (1990: 63), upplever att 
detta perspektiv resulterar i en underskattning av den ojämlika 
resurstillgångens betydelse i avancerade kapitalistiska samhällen. Det finns 
en tendens i pluralistisk forskning att övervärdera enskilda exempel på hur 
relativt resurssvaga grupper uppnått massmedialt genomslag (ibid). Vidare 
har den pluralistiska teoribildningen lagt stor tonvikt på studier av den 
direkt observerbara politiska processen, framförallt politiska beslut i de 
folkvalda församlingarna. Detta är problematiskt då det bortser från 
inflytandet över vad som överhuvudtaget kommer upp på den politiska och 
massmediala dagordningen. 

2.4 Ett politisk-ekonomiskt och hegemoniteoretiskt 
perspektiv på news management 
Den främsta teoretiska utgångspunkten för denna studie är det politisk-
ekonomiska perspektivet. I detta fall innebär det att jag intresserar mig för 
hur en aktör, den svenska fackföreningsrörelsen, har försökt möta 
medialiseringen av den offentliga debatten genom att anamma ett arbete 
med news management. Att jag tagit min utgångspunkt i denna 
teoritradition innebär att jag i studien av den fackliga news management-
praktiken även kommer att analysera dess strukturella villkor. Bland de 
strukturella villkoren kan nämnas den fackliga rörelsens ekonomiska och 
politiska inflytande i samhället, de motståndare och allierade de har att 
förhålla sig till. Vidare återfinns här massmediernas organisation och 
arbetssätt, fackföreningsrörelsens organisation, rutiner och strategier samt 
rådande ideologiska föreställningar. Intresset för just ideologiska 
föreställningar och deras betydelse för news managementpraktiken har fått 
mig att även ta intryck av hegemoniteorin. 

Jag anser att det är svårt att se några tydliga praktiska skillnader mellan å 
ena sidan ett hegemoniteoretiskt perspektiv som analyserar den ideologiska 
kampen mellan grupper i ett samhälle med en ojämlik fördelning av makt 
och resurser och å andra sidan ett politiskt-ekonomiskt perspektiv som inte 
bara ser till strukturer utan även till olika aktörers agerande. Studier utifrån 
den hegemoniteoretiska traditionen har dock i stor utsträckning lyst med sin 
frånvaro i forskningen kring news management. Istället är det, som tidigare 
berörts, analyser av medietexter som huvudsakligen stått i fokus. 

Ett försök att beakta källornas betydelse inom ramen för ett hegemoniteo-
retiskt perspektiv finns i studien Policing the Crisis (Hall m.fl. 1978). I denna 
studie hävdas att vissa grupper i samhället blir ”primära definitionsmakare” 
(övers. Falkheimer 2004), genom bland annat den maktposition de innehar 
eller förmodade expertkunskaper de besitter. Etableringen som primär 
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definitionsmakare gör det möjligt att bestämma hur en fråga ska tolkas och 
därigenom tvinga andra aktörer, sekundära definitionsmakare, att förhålla 
sig till detta i deras försök att göra sin röst hörd. Även om det finns en del 
poänger med detta resonemang, till exempel är det vanligt att de som 
besitter stor ekonomisk och/eller politisk makt också dominerar den 
offentliga debatten, finns det betydande svagheter som bland annat lyfts 
fram av Philip Schlesinger (1990). För det första tas inte hänsyn till 
förekomsten av kamp mellan olika organisationer i deras roll som källor. 
Studien är otydlig kring var gränsen mellan primära och sekundära 
definitionsmakare går och huruvida denna förändras över tid. Slutligen tar 
begreppet primär definitionsmakare inte hänsyn till de tillfällen när 
nyhetsmedierna utmanar makthavare, exempelvis genom undersökande 
journalistik eller framlyftandet av någon form av skandal.  

Även om det i princip saknas studier av news management ur ett 
hegemoniteoretiskt perspektiv så finns det ett antal studier som mer eller 
mindre uttalat utgår från detta perspektiv i studier av nyhetsproduktion. 
Gitlin (1980) förklarar amerikanska nyhetsmediers skildringar av 1960- och 
1970-talens proteströrelser utifrån förekomsten av en hegemoni. 
Skildringarna utmanade förvisso makthavarnas världsåskådning men höll 
sig ändå inom ramarna för ”the hegemonic boundary” (ibid: 263). Han 
exemplifierar detta med hur massmedial kritik mot Vietnamkriget ändå hade 
utgångspunkten att USA hade rätt att intervenera i andra länder. Gitlin 
pekar också på att hegemonins ramar är föränderliga just med framväxten av 
en krigskritisk medierapportering som ett exempel. 

Utan att använda begreppet hegemoni urskiljer Gans (1979: 42ff) vad han 
kallar ”enduring values” i amerikansk nyhetsrapportering. Bland dessa 
återfinns ”etnocentrism”, ”altruistisk demokrati”, ”ansvarsfull kapitalism”, 
”individualism” och ”samhällelig ordning”. När han understryker att dessa 
”bestående värderingar” är stabila men inte helt oföränderliga kommer han 
nära Gitlins resonemang om hegemoni. 

Min tillämpning av hegemonibegreppet innebär antagandet av en 
övergripande hegemoni i det svenska samhället. Denna hegemoni handlar 
ytterst om att ”medelst ideologisk övertygelse säkerställa det kapitalistiska 
produktionssättets överlevnad” (Linderborg, 2001: 15). Kortfattat handlar 
hegemonin om att upprätthålla det privata ägandet och kontrollen över 
näringslivet. Det innebär inte en frånvaro av oppositionella strömningar. 
Mothegemoniska strävanden tillmötesgås i viss utsträckning så länge de inte 
hotar den härskande klassens eller klasskoalitionens helhetsintresse 
(Gramsci, 1971/2001). I en svensk kontext innebär det att arbetsgivarna 
accepterat fackföreningsrörelsen som de anställdas legitima företrädare och 
lagar om anställningstrygghet och medbestämmande. Däremot har 
arbetsgivarna inte varit beredda att acceptera löntagarkontroll över 
företagen (Magnusson, 1996). En styrka med hegemonibegreppet är, som jag 
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ser det, dess skildring av samhället som kännetecknat av en ständig politisk, 
ekonomisk och ideologisk kamp mellan dem som intar en dominerande 
position och grupper som utmanar denna position. Fackföreningsrörelsen i 
Sverige har betydande ekonomiska resurser men befinner sig i fråga om 
ägande och kontroll i underläge gentemot det privata näringslivet. I 
avancerade kapitalistiska samhällen som det svenska är den ekonomiska 
makten i mycket hög grad koncentrerad till det privata näringslivet. En 
tillämpning av hegemonibegreppet sätter fokus på hur maktfördelningen 
etableras som ett ”sunt förnuft” i den offentliga debatten. Ett intresse för 
hegemonin i det svenska samhället leder till ett beaktande av det motstånd 
som exempelvis arbetarrörelsen står för. Ett motstånd som inte enbart äger 
rum på det ekonomiska området utan även ifråga om idéer, kultur och 
trosföreställningar. 

2.5 Den svenska hegemonin 
När den statliga maktutredningen (Petersson & Carlberg, 1990) skildrade 
den svenska hegemonin urskiljde de två hegemonier, en socialdemokratisk 
som gällde politiken och en borgerlig som gällde det ekonomiska livet. 
Förutom att maktutredningen kan kritiseras för att vara föråldrad eftersom 
den har två decennier på nacken och mycket inträffat i det svenska samhället 
under denna period, så är själva uppdelningen i två hegemonier 
problematisk. En av Gramscis centrala tankegångar var att det kapitalistiska 
produktionssättet kan upprätthållas genom inkorporering av viss opposition. 
Maktutredningen har dock poänger när de betonar förekomsten av ett stöd 
för välfärdsstaten, då detta kan ses som resultatet av just en sådan 
inkorporering.  

Liknande resonemang om hegemonin i det svenska samhället går också 
att finna hos statsvetaren Bo Rothstein (2003). Han diskuterar det 
socialdemokratiska partiets ”hegemoniska position” som enligt honom bland 
annat kännetecknas av uppslutningen bakom en generös välfärdsstat och 
samverkan mellan arbetsmarknadens parter (ibid: 120). Rothsteins 
resonemang avgränsar hegemonibegreppet till att skildra den partipolitiska 
situationen i det svenska samhället. Det är ett intressant sätt att använda 
begreppet men det riskerar att få till följd att man i analysen bortser från 
betydelsen av ekonomisk makt. 

Med utgångspunkt i maktutredningen och Rothsteins resonemang kan 
alltså den svenska hegemonin sägas kännetecknas av en acceptans för en 
privat kontroll över näringslivet men samtidigt en uppslutning bakom en 
utbyggd och generell välfärd. Ytterligare ett kännetecken, som berörs av 
såväl av Rothstein som i Maktutredningen, är ett starkt konsensusideal vilket 
också tagit sig uttryck i en ”samförståndsanda” som brukar spåras tillbaka 
till Saltsjöbadsavtalet mellan arbetsmarknadens parter (Magnusson, 1996: 
445ff). I likhet med Gans ”bestående värderingar” går det även i Sverige att 
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se individualism som en del av hegemonin, men kombinerad med ett 
jämlikhetsideal. Vad som i övrigt kännetecknar den svenska hegemonin och 
den betydelse den kan tänkas ha för fackföreningsrörelsens arbete med news 
management tänker jag låta vara en empirisk fråga. Detta innebär att jag 
studerar hur den ideologiska kontexten, med andra ord hegemonin, utgör ett 
strukturellt villkor för LO och medlemsförbundens news managementprak-
tik. 

2.6 Mellan instrumentalism och strukturalism 
Jag har alltså valt att ta min teoretiska utgångspunkt i det politisk-
ekonomiska perspektivet på massmedier och news management och förenat 
detta med ett intresse för förekomsten av en hegemoni i det svenska 
samhället och dess betydelse för fackföreningsrörelsens news 
managementpraktik. Ett dilemma med dessa bägge perspektiv, liksom med 
marxistisk medieteori i allmänhet, är att de historiskt tenderat att utgå 
antingen från en instrumentalistisk eller en strukturalistisk position 
(Golding & Murdock, 1991: 19). Instrumentalistiska studier har fokuserat på 
hur enskilda kapitalägare, exempelvis så kallade mediemoguler, konkret har 
utnyttjat sin maktposition. Marxistisk strukturalism har resulterat i 
forskning som visat på hur företrädesvis ekonomiska strukturer påverkar 
massmedierna. Den förstnämnda forskningen riskerar att utmynna i 
konspirationsteorier som är lätta att avfärda då det mycket sällan gått att 
empiriskt belägga direkt ägarinflytande i massmediernas dagliga 
verksamhet. Strukturalismen å sin sida kan leda till ett ointresse för aktörers 
handlingar då dessa ändå betraktas som bestämda av strukturen. I min 
studie har jag sett det som av största vikt att försöka överbrygga denna 
dikotomi. Med Mannings (2001: 43) ord handlar det om att 

combine an understanding of the instrumental and the structural; of the media 
strategies which groups may consciously formulate and the relationships with 
journalists which are consciously negotiated but equally the wider political and 
economical structures that limit or promote information flows and distribute 
material or symbolic advantages to certain groups rather than others. 

Det här resulterar i en tillämpning av det politisk-ekonomiska perspektivet 
som undviker ekonomisk reduktionism och innebär ett närmande till det 
pluralistiska perspektivet och dess intresse för hur resurssvagare grupper 
framgångsrikt utmanar ekonomiska och politiska makthavare med hjälp av 
noggrant utformade news managementstrategier. Med anledning av 
intresset för resurssvagare gruppers agerande väljer Aeron Davis (2002: 12f) 
att benämna denna vidareutveckling av det politisk-ekonomiska perspektivet 
som ”radikalpluralism”. I likhet med Manning (2001: 49) ser jag det dock 
som mer användbart att använda beteckningen politisk-ekonomisk teori. 
Utgångspunkten för detta teoretiska perspektiv är att de empiriska studierna 
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av kampen mellan nyhetskällor om att påverka massmediernas skildringar 
måste ta hänsyn till att den sker i en kontext som kännetecknas av en 
ojämlik fördelning av ekonomiska, politiska och symboliska resurser. Ett sätt 
för politisk-ekonomiska analyser att överbrygga dikotomin mellan 
strukturalism och instrumentalism, som bland annat Golding och Murdock 
(1991: 19) pekar på, är att använda begreppet strukturering. 

2.7 Strukturering som en brygga mellan strukturalism och 
instrumentalism 
Ett försök att förena analysen av strukturer och mänsklig handling är den 
brittiska sociologen Anthony Giddens (1984) struktureringsteori. Giddens 
försöker överbrygga motsättningen mellan att ensidigt sätta fokus på 
antingen individers handlande eller på samhällsstrukturer i samhällsveten-
skaplig forskning. Han talar om strukturens dubbelhet med vilket han syftar 
på att sociala strukturer både är ett medium för och ett resultat av 
handlingar. Vidare sätter han inte likhetstecken mellan strukturer och 
begränsning av handlingsmöjligheter. Istället ser han strukturerna som 
något som ger oss en möjlighet att agera och påverka det samhälle vi är en 
del av. 

Min tillämpning av struktureringsteorin är influerad av Mats Ekströms 
och Stig Arne Nohrstedts (1996) studie av nyhetsjournalistikens praktik. I 
denna studie utvecklar de en analysfigur för den journalistiska praktikens 
strukturella villkor som, med några mindre justeringar, är tillämpbar även 
på undersökningen av de strukturer och mekanismer som möjliggör och 
begränsar arbetet med news management. Analysfiguren består av fyra olika 
nivåer (ibid: 33) vilka jag här anpassat för analysen av de strukturella 
villkoren för det fackliga arbetet med news management: 
 

• Övergripande strukturer 

Generella och varaktiga ideologier, värderingar och traditioner. Dessa 
inbegriper alltså det som i min studie definieras som den rådande 
hegemonin. Vidare ingår samhällets ekonomiska och politiska strukturer 
samt fackföreningsrörelsens relationer till medieinstitutioner och övriga 
samhällsinstitutioner. 

 
• De specifika organisationernas struktur 

Organiseringen av arbetet på ett visst fackförbund, lokala strukturer och 
villkor som präglar den miljö där news managementpraktiken äger rum. 
Här ingår sådant som organisationens uppbyggnad och mer eller mindre 
uttalade normer och hierarkier. 
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• Handlingsmönster och social interaktion 

Handlingsmönster, det vill säga rutiner och strategier, i arbetet med 
news management. Vidare ingår formerna för den sociala interaktionen 
mellan pressansvariga och journalister. 

 
• Individen 

De pressansvarigas sociala och biografiska erfarenheter som influerar 
deras dagliga verksamhet. 

 
Göran Palm (2002: 56) har ifrågasatt huruvida den sistnämnda nivån, 

individens personliga erfarenheter, ska betraktas som ett strukturellt villkor. 
Jag har trots detta valt att inkludera individnivån bland de strukturella 
villkor jag analyserat. I den utsträckning individnivån kan tänkas ha 
betydelse kommer det därför att beröras. 

I den empiriska studien av de strukturella villkoren för den fackliga news 
managementpraktiken har jag framförallt riktat in mig på den andra och 
tredje analysnivån, det vill säga det som rör de specifika organisationernas 
struktur respektive handlingsmönster och interaktion. De övergripande 
strukturerna och deras betydelse kommer dock att kontinuerligt diskuteras. 
Det är på denna nivå man återfinner de strukturer som den politisk-
ekonomiska teorin och hegemoniteorin uppmärksammar. Jag ser det som 
fruktbart att förena dessa teoretiska perspektiv med struktureringsteorin då 
detta understryker att nyhetsstyrning, i likhet med andra politiska och 
kulturella praktiker, är en kamp som begränsas av rådande strukturer men 
som också kan påverka strukturerna. 

Giddens nämner i förbigående att strukturer existerar bortom enskilda 
individers kontroll (Giddens, 1984: 25) men struktureringsteorin har ändå 
kritiserats för att underskatta sociala strukturers varaktighet och relativa 
oberoende till enskilda handlingar och individer (se t.ex. Ekström & 
Nohrstedt, 1996: 25). Min utgångspunkt är att det existerar politiska, 
ekonomiska och ideologiska strukturer i det svenska samhället som både 
kommer att begränsa och möjliggöra fackföreningsrörelsens news 
managementpraktik. Dessa strukturer förändras inte enbart för att en 
enskild fackföreningsföreträdare skulle agera stick i stäv med dem. 

2.8 Kritisk realism som epistemologisk utgångspunkt 
Utgångspunkten i det politiskt-ekonomiska perspektivet leder till att jag 
kunskapsteoretiskt ansluter mig till en så kallad realistisk utgångspunkt. 
Framförallt står jag i fråga om epistemologisk utgångspunkt nära den 
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kritiska realismen. Kortfattat innebär det att jag visserligen inte ser några 
beskrivningar som absolut sanna men att det ändå går att skilja mellan olika 
grader av sanningar (se t.ex. Ekström & Nohrstedt, 1996: 222f). Denna 
utgångspunkt innebär att alla kunskaper betraktas som provisoriska men att 
det samtidigt går att bedöma en verklighetsbeskrivnings relativa 
sanningshalt.  

Kritisk realism kännetecknades vidare av ett synsätt där samhället 
reproduceras och omvandlas i vardagligt handlande men att denna handling 
måste förstås i en bredare social och kulturell kontext, en kontext som bland 
annat består av regler och rutiner (Bhaskar, 1989: 4). De tre teoretiska 
perspektiven jag förenar i min studie går väl ihop med kritisk realism. 
Intresset kring betydelsen av vardagligt handlande för reproduktion och 
förändring av samhället står i fokus för struktureringsteorin. Intresset för 
den övergripande sociala och kulturella kontexten går igen både i det 
politiskt-ekonomiska och i det hegemoniteoretiska perspektivet. 
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Kapitel 3. Tidigare forskning om news 
management  
Framväxten av news management och etableringen av yrken, till och med en 
bransch, som har news management som arbetsområde har rönt en hel del 
uppmärksamhet i den medie- och kommunikationsvetenskapliga 
traditionen. Verksamheten har haft sina tillskyndare men även sina kritiker. 
Ända sedan början av 1900-talet har både news managementstrategier och 
de som använt sig av dem kritiserats för sin roll i den demokratiska 
processen. Samtidigt har forskning under de senaste decennierna visat hur 
grupper med begränsade ekonomiska och politiska resurser kunnat nå 
framgång i kamp med resursstarkare motståndare just genom tillämpning av 
news management. Detta kapitel syftar till att ge en överblick över tidigare 
forskning om news management med särskilt fokus på den betydelse denna 
verksamhet har tillmätts i konflikten mellan olika samhällsintressen. En del 
av den forskning som tas upp har utgått från begreppet public relations och i 
dessa fall kommer detta begrepp tillämpas i skildringen av tidigare forskning 
och dess resultat. 

3.1 News management som ett medel för makthavare att 
befästa sin position 
En av de verkliga pionjärerna inom forskningen kring massmedier och 
opinionsbildning, Walter Lippmann, var också en av de första att intressera 
sig för den, vid tidpunkten, relativt nya företeelsen public relations. Med 
utgångspunkt i att den allmänna opinionen har central betydelse för 
gruppers och individers handlingar lyfte Lippmann fram ett antal orsaker 
bakom den enskilde medborgarens svårighet att besitta kunskap om 
offentliga angelägenheter utanför det egna lokalsamhället. Svårigheten var 
enligt honom för det första kopplad till den förhållandevis korta tid 
människor har till sitt förfogande för att hålla sig informerade (Lippmann, 
1946: 206).  

Lippmann såg uppkomsten av moderna massmedier kombinerat med 
resultatet av psykologisk forskning som en viktig orsak till att de styrandes 
förmåga att manipulera de styrda inte minskat utan snarare tekniskt 
förfinats efter demokratins införande (Lippmann, 1946: 187). En aspekt av 
detta är den nya yrkesgrupp, ”publicitetsmännen”, som han beskriver. De är 
personer som är anställda att stå mellan en organisation eller företag och 
massmedierna. Dessa personer, som idag snarast skulle betecknas som 
pressansvariga och PR-konsulter, ses av Lippmann som ett tydligt tecken på 
att en allmän opinion inte uppstår på ett spontant och enkelt sätt 
(Lippmann, 1946: 260-261). 

När det gäller Lippmanns betydelse för den medie- och kommunikations-
vetenskapliga traditionen är det framförallt problematiseringen av hur en 
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allmän opinion uppkommer som bör framhållas. Han var tidigt ute med att 
påpeka betydelsen av mediernas konstruktion av verkligheten, han lyfte fram 
nya begrepp som stereotyper samt nya företeelser som ”publicitetsmän”.  

Edward L. Bernays är kanske den forskare som i störst utsträckning 
brukar sättas i samband med den tidiga forskningen kring public relations 
(Larsson, 2005b). Bernays (1952) har bland annat skildrat ursprunget hos 
och framväxten av PR. Han var själv verksam som PR-konsult och 
argumenterade för politiska makthavares rätt att med hjälp av public 
relations forma människors åsikter. Bernays lyfter till och med fram 
”engineering of consent” som själva essensen i den demokratiska processen 
(ibid: 160). I sina studier av den konkreta användningen av public relations 
berörde Bernays bland annat hur amerikanska företag kunde förbättra 
relationen med de anställda och hur de skulle få allmänheten att ställa sig 
bakom ”det amerikanska sättet att leva”, vilket huvudsakligen inkluderade 
fri företagsamhet. Det kan understyrkas att han inte ansåg att det räckte med 
PR utan även ansåg att företagen bland annat behövde ge de anställda 
inflytande över löner och arbetsmiljö.  

Jürgen Habermas undersöker i Borgerlig offentlighet hur offentligheten 
gestaltat sig under olika historiska epoker och hur den förändrats över tid. 
Han urskiljer en borgerlig offentlighet som uppkommit med finans- och 
handelskapitalismen (Habermas, 1984). Under 1600- och 1700-talen ökade 
fjärrhandeln och därigenom också intresset för händelser på fjärran orter 
bland dem som var inblandade i denna handel. Detta intresse för fjärran 
ekonomiska men också politiska händelser kom, tillsammans med 
tryckpresstekniken, att utgöra grunden för framväxten av tidningar. Dessa 
tidningar kom tillsammans med kaffehus och litterära salonger att bli arenor 
där konstnärliga och litterära verk diskuterades. Dessa diskussioner 
”utsträcktes snart till ekonomiska och politiska dispyter” (Habermas, 1984: 
49). Den borgerliga offentligheten har enligt Habermas råkat i förfall under 
de senaste två århundradena bland annat genom kommersialiseringen av 
massmedierna. 

Det är just i samband med resonemanget om offentlighetens förfall som 
Habermas kommer in på företeelsen public relations. Han betraktar PR som 
en teknik för legitimering av storföretagens agerande och konstaterar att ”[i] 
den mån den borgerliga offentligheten gestaltas av PR får den åter feodala 
drag” (Habermas, 1984: 250). Detta ansluter till hans resonemang om en 
refeodalisering av offentligheten. Feodalsamhällets representativa 
offentlighet, där godsherren enbart ”representerar sitt herravälde inför folket 
och inte folket” (Habermas, 1984: 18), återkommer här i en ny tappning i och 
med PR-industrins framväxt. Det som då var tornerspel och festdagar består 
nu av skapade nyheter och odlandet av opinioner. Enligt Habermas har alltså 
framväxten av public relations bidragit till att undergräva möjligheten till 
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kritisk diskussion. Följden är massmedier som enbart bekräftar och 
legitimerar den ekonomiska och politiska makten.  

Det finns även när det gäller Habermas anledning att ifrågasätta om 
offentligheten verkligen undergrävts i den utsträckning han befarar. 
Habermas har även kritiserats för att ha skönmålat möjligheterna till en 
offentlig diskussion på 1700- och 1800-talen med tanke på att det var en 
ganska liten grupp högutbildade män som deltog i offentligheten (se t.ex. 
Manning, 2001).  

Parallellt med den omfattande forskningen kring hur massmediernas 
dagordning påverkar väljare och politiker i samband med valrörelser (se t.ex. 
McCombs, 2006) har det även kommit att riktas ett intresse mot agenda-
buildning (Cobb & Elder, 1972). Forskningen kring agenda-building 
fokuserar på hur olika aktörer försöker påverka den samhälleliga, inklusive 
den massmediala, dagordningen (ibid). Frågor hamnar inte automatiskt högt 
på denna utan dagordning beror på aktörer och strukturer i massmedierna 
och i samhället som helhet. Bland strukturerna kan inräknas hur samhället 
är uppbyggt som helhet och hur det genomkorsas av olika makt- och 
dominansrelationer. Strukturerna i massmedierna inbegriper exempelvis 
rutiner i nyhetsarbetet, nyhetsvärdering och kommersiellt tryck. Bland 
aktörerna återfinns dels journalister och redaktörer och dels de 
professionella källorna (Kosicki, 1993: 111f; Shoemaker, 1991; Shoemaker & 
Reese, 1991). Den sistnämnda gruppen aktörer kämpar sinsemellan om vilka 
som ska lyckas placera sina frågor högt på massmediernas dagordning. En 
förutsättning för denna agenda building är goda kunskaper om hur 
massmedierna fungerar. 

3.2 News management som en möjlighet för underordnade 
grupper  
Även om det inom den medie- och kommunikationsvetenskapliga 
traditionen funnits en tämligen kritisk syn på framväxten av news 
management och dess betydelse för demokratin så finns det också exempel 
på mer positiva tongångar. För det första gäller det personer som, likt 
Edward L. Bernays (1952), själva har varit verksamma i branschen. Vidare 
visar Larsåke Larsson (2005a) på att amerikanska PR-forskare generellt 
tenderat att se news management som någonting nödvändigt för 
demokratins funktion eller till och med som en indikation på dess 
välmående. 

James E. Grunig har varit ett av de mest framträdande namnen i 
amerikansk PR-forskning under de senaste decennierna. Mest av allt 
förknippas han kanske med studierna kring vad som kännetecknar ett 
”excellent” arbete med public relations (se t.ex. J. Grunig och L. Grunig, 
1992) Grunigs forskning är huvudsakligen administrativ till sin karaktär i 
betydelsen att han, tillsammans med sina forskningskollegor, strävar efter 
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att inte bara visa på hur organisationer arbetar med PR utan också hur de 
bör arbeta. De förespråkar vad de definierar som den symmetriska 
tvåvägsmodellen för public relations och kommunikation (J. Grunig och L. 
Grunig, 1992). Modellen kännetecknas av tvåvägskommunikation som syftar 
till ömsesidig förståelse istället för övertalning. Grundförutsättningen för 
modellen är att organisationer och dess omgivning utgår från normer om 
bland annat öppenhet, jämställdhet, konfliktlösning och intressegruppslibe-
ralism. Det sistnämnda syftar på ett politiskt system med öppna 
förhandlingar mellan intressegrupper (J. Grunig och White, 1992). Grunig 
och hans kollegor är medvetna om att verkligheten ofta inte ser ut som deras 
idealbild. De menar dock att ett etiskt förhållningssätt med ömsesidighet 
som ledord kombinerat med att aktivistgrupper ”ofta” har fördelar gentemot 
de organisationer de opponerar sig mot (L. Grunig, 1992) ändå möjliggör 
tillämpningen av den symmetriska tvåvägsmodellen. Grunig och hans 
kollegors syn är svår att kritisera i frågan om deras normativa 
utgångspunkter. Däremot tål det att diskuteras om ojämlikhet i fråga om 
makt och inflytande verkligen går att åtgärda med ett etiskt förhållningssätt 
hos public relationsutövare som samtidigt har en lojalitet mot sin 
uppdragsgivare. De pekar dock på möjligheterna för underordnade grupper 
att påverka, vilket är något som allt mer forskning uppmärksammat.  

En forskare som tidigt satte fokus på hur organisationer utan nämnvärd 
ekonomisk eller politisk makt kan nå massmedialt genomslag är Edie N. 
Goldenberg (1975). Utifrån studier av fyra ”resurssvaga” intressegruppers 
”tillträde” till den lokala pressen i Boston, USA, lyfter hon fram hur detta 
tillträde villkoras av den kontext inom vilket den äger rum. För det första gör 
Goldenberg en förtjänstfull genomgång av de resurser som var av betydelse 
för massmedialt genomslag. Dessa utgjordes i synnerhet av status, kunskap, 
pengar och trovärdighet (ibid: 40ff). Vidare visar Goldenberg på hur de 
undersökta grupperna under vissa omständigheter sökte och också lyckades 
få ”tillträde” till massmedierna men att ”resursstarka” organisationer har en 
rad fördelar i kontakter med massmedierna. Det kommer bland annat sig av 
den etablerade strukturen för redaktioners nyhetsinhämtning, kriterier för 
vad som utgör en nyhet samt ”resursstarka” källors förmåga att underlätta 
journalisters arbete (ibid: 145).  

För att just understryka en aktörs förmåga att underlätta journalisternas 
arbete lyfte Oscar Gandy (1982) fram begreppet ”information subsidies”. 
Med detta begrepp syftade han på möjligheten för en källorganisation att 
reducera kostnaden för information och därigenom mediernas 
produktionskostnader (Gandy, 1982: 8). Gandy fokuserar till skillnad från 
Goldenberg på hur resursstarka aktörer som exempelvis storföretag och 
amerikanska myndigheter använder sig av presskonferenser och 
pressmeddelanden. Hans slutsats är att aktörer med stor ekonomisk makt 
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just genom användningen av ”information subsidies” upprätthåller sin makt 
över samhället som helhet. 

3.3 News management som ett vapen i kampen mellan 
makthavare och underordnade grupper 
Goldenburgs och Gandys studier kan betraktas som föregångare till en 
strömning i forskningen kring news management som framförallt gjort sig 
gällande från och med skiftet mellan 1980- och 1990-tal. Denna forskning 
kännetecknas av försök att förena studier av hur ekonomiska och politiska 
makthavare använder sig av news management med studier av hur olika 
former av aktivistgrupper och underordnade grupper kan arbeta för att 
motverka de resursstarkas inflytande. 

Två studier som representerar denna forskningsströmning undersökte 
bägge källors agerande med fokus på kriminaljournalistikens område. Den 
första av dessa var en kanadensisk studie (Ericson m.fl., 1989) som 
undersökte domstolsväsendets, polisväsendets och de regionala lagstiftarnas 
relationer till nyhetsmedierna i provinsen Ontario. Forskarna jämförde dessa 
aktörers agerade för att nå massmedialt genomslag med agerandet hos 
företag och olika intresseorganisationer. Deras slutsatser var att källorna 
som representerade mäktiga institutioner huvudsakligen lyckades 
kontrollera informationsflödet till sin fördel, medan andra och mindre 
inflytelserika intressegrupper hade betydligt svårare att nå massmedialt 
genomslag. Samtidigt underströk de att resursstarka källors inflytande över 
massmedierna inte var fullständigt utan kunde variera exempelvis på grund 
av att organisationerna kunde vara porösa (Ericson m.fl., 1989: 137ff). Med 
porösa syftar de kanadensiska forskarna på att organisationerna inte har 
möjlighet att hemlighålla information utan att denna tenderar att läcka ut. 

Den andra studien, som också utmynnade i ett liknande resultat som i 
ovan nämnda studie, utgörs av Schlesinger och Tumbers (1993) 
undersökning av brittisk brottsjournalistik. De visade på att inrikesdeparte-
mentet var en dominerande aktör i brottsjournalistiken eftersom de hade 
stora resurser till sitt förfogande för news management och ett starkt 
inflytande över nyhetsmediernas dagordning. Inrikesdepartementets 
tjänstemän lade också ned omfattande tid på att etablera och upprätthålla 
goda relationer med kriminalreportrar. Samtidigt underströk Schlesinger 
och Tumber att vissa intresseorganisationer också kunde nå ut i 
massmedierna genom att ta in expertis ifråga om news management och 
genom att odla journalistkontakter. Argument och förslag från 
intressegrupper inkluderades ibland i myndigheternas ståndpunkter och 
förslagen fick därigenom massmedial publicitet. Sammantaget fick detta 
Schlesinger och Tumber att ifrågasätta tesen om att officiella källor alltid är 
”primära definitionsmakare”, vilka förts fram i studien Policing the Crisis 
(Stuart Hall m.fl. 1978). 
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Sedan 1990-talets mitt har det även tillkommit studier av hur 
myndigheter, företag och miljöorganisationer kämpar om inflytandet över 
massmediernas skildringar av olika miljöfrågor. Alison Anderson (1997) har 
exempelvis visat på hur Greenpeace genom att agera snabbt lyckades 
etablera sig som ”primär definitionsmakare” i brittiska medier i samband 
med säldöden 1988.  

Ett ytterligare exempel på undersökningar av kampen mellan makthavare 
och underordnade grupper på den massmediala arenan utgörs av den 
brittiske medieforskaren David Millers (1994) analys av hur parterna i 
nordirlandskonflikten använt sig av news management. Han menar att såväl 
brittiska myndigheter som unionistiska och republikanska partier och 
organisationer använder sig av olika strategier för att påverka den allmänna 
opinionen på Irland, i Storbritannien och internationellt. En viktig del av 
detta är enligt Miller kampen om hur medierna beskriver parterna i 
konflikten, händelser som inträffar samt överhuvudtaget det som placeras på 
mediernas dagordning. Brittiska officiella källor var enligt Miller mycket 
effektiva i att utnyttja sitt övertag i resurser för att påverka mediebevakning-
en. Dock har alternativa källor, framförallt företrädare för den republikanska 
rörelsen, trots sina begränsade resurser haft ett visst inflytande. Därigenom 
blir Millers studie ett exempel på hur en rörelse, trots begränsade resurser 
och en tämligen strikt censur, genom en skicklig användning av 
källstrategier lyckats vinna vissa segrar i det Miller betecknar som en 
”informationsstrid” (Miller, 1994: 246).  

Det forskningsbidrag som kanske har allra störst relevans för den 
föreliggande undersökningen av den svenska arbetarrörelsens försök att 
möta en medialiserad samhällsdebatt är Paul Mannings (1998) studie av den 
brittiska arbetsmarknadsjournalistiken och fackföreningsrörelsens 
förhållningssätt gentemot journalister och massmedier. Han visar på hur 
den brittiska fackföreningsrörelsen börjat tillämpa vad han kallar 
”ackommoderande mediestrategier”. Med det åsyftas ett arbetssätt som går 
ut på att organisationen systematiskt arbetar för att nå gynnsam publicitet i 
massmedierna genom att utnyttja en kännedom om massmediernas 
arbetssätt och rutiner. Samtidigt visar han också på att detta skiljer sig 
mellan olika fackförbund.  

En möjlighet till framgång i opinionsbildningsarbete för rörelsebaserade 
organisationer som bland andra Aeron Davis (2002) har pekat på är att få 
medlemmar att direkt delta i opinionsarbetet, varom mera i avsnitt 3.5. 

3.4 News management i en nordisk kontext 
Från och med mitten av 1990-talet har ett större intresse riktats mot källor 
och deras agerande även inom nordisk massmedieforskning. I Norge har 
Sigurd Allern (1997) gjort en systematisk översikt över hur PR-byråer och 
andra professionella källorganisationer arbetar för att påverka 
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nyhetsmedierna. Med utgångspunkt i ett politiskt-ekonomiskt perspektiv 
visar han på hur organisationer med stora resurser till sitt förfogande, 
genom att bland annat anställa en stab av personer som odlar kontakter med 
massmedierna och genom att subventionera information (jfr.Gandy, 1982), 
kan bjuda upp journalisterna ”till dans”.  

En fallstudie i nordisk kontext, som tar upp betydelsen av ekonomiska 
resurser och samtidigt visar på hur den svagare parten kan nå framgång, tar 
sin utgångspunkt i en omfattande norsk miljöstrid under 1990-talets andra 
hälft (Ihlen, 2004). På ena sidan stod ett företag som skapats för att bygga 
och driva naturgaskraftverk och på den andra sidan den norska 
miljörörelsen som motsatte sig kraftverksplanerna. Företaget, Naturkraft, 
lyckades visserligen få tillstånd för kraftverksutbyggnad av det norska 
Stortinget men bara ett halvår senare sköts projektet på framtiden och i 
dagsläget har inga gaskraftverk byggts. Den norska medieforskaren Öivind 
Ihlen menar att en viktig orsak bakom detta är den norska miljörörelsens 
användning av news management. En stor del av dess medlemmar hade 
praktisk erfarenhet av news management från tidigare kampanjer, bland 
annat i samband med motståndet mot ett norskt EU-medlemskap. Det hade 
lärt dem vikten av att bygga allianser med politiker, andra organisationer 
samt med lokalbefolkningen. Dessutom hade det gett dem erfarenhet av hur 
de skulle nå massmedial uppmärksamhet till exempel genom aktioner som 
byggde på civil olydnad.  

Under det senaste decenniet har news management även kommit att 
uppmärksammas inom svensk medie- och kommunikationsvetenskaplig 
forskning. Anders Sahlstrand (2000) har exempelvis analyserat 
storstadsmorgonpressens användning av nyhetskällor och ställt denna i 
kontrast mot normerna om oberoende, tillgänglighet, mångfald och 
informativitet. Sahlstrand visar bland annat att elitkällor och män var 
överrepresenterade. I likhet med bland annat Sigurd Allern förklarar han 
obalansen i fråga om källor med en begränsning av tid och ekonomiska 
resurser inom nyhetsjournalistiken. Dessa resursbrister leder till att 
journalistiken rutiniseras och att journalisterna i större utsträckning 
använder sig av beprövade källor (ibid: 210).  Intressant utifrån syftet med 
denna studie är att han lyfter fram att fackföreningar fick mer omfattande 
och mer positiv publicitet än arbetsgivarorganisationer under den 
tidsperiod, 1997-1998, han studerade.  

 Ännu ett exempel på en studie av news management i en svensk kontext 
utgörs av Jesper Falkheimers (2004) undersökning av professionella källors 
strategier för att gestalta och konstruera Öresundsregionen. En av hans 
slutsatser är att gränsen mellan PR och journalistik ofta är otydlig. Vidare 
framhåller han ”faktastrategin”, produktion av bland annat rapporter och 
undersökningar, som det som ger störst massmedialt genomslag för 
källorna.  
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I sin studie av svensk EU-journalistik lyfter Göran Palm även fram de 
pressansvarigas arbete. Detta var de personer som i Bryssel, men också i 
Stockholm hade mest omfattande kontakt med journalister kring frågor som 
rörde Europeiska Unionen. Palm visar på hur de pressansvariga arbetade, till 
exempel genom att bygga upp nätverk med journalister. 

Sammantaget har det inom massmedieforskningen tidigt funnits ett 
intresse för men också en skepsis mot news management som fenomen. 
Detta bottnar framförallt i uppfattningen att det varit ett medel för 
”resursstarka” aktörer att befästa deras position i samhällsdebatten. Under 
de senaste decennierna, i anslutning till en rad empiriska studier av olika 
aktörers news management, har tesen att ekonomiska och politiska 
makthavare alltid har ”primär definitionsmakt” ifrågasatts. Undersökningar 
har visat på att medborgargrupper, miljöorganisationer och fackföreningar 
trots begränsande resurser kan nå framgång via tillämpning av 
källstrategier. Vad tidigare forskning visat på angående dessa strategier 
kommer nu att diskuteras mer i detalj. 

3.5 Tidigare forskning om news management i praktiken 
I den forskning som bedrivits kring organisationers arbete med news 
management har stort intresse riktats mot hur detta arbete tar sig uttryck 
rent konkret. Det som undersökts är de strategier som använts för att 
försöka påverka nyhetsproduktionen. Tillämpningen av dessa strategier har 
studerats hos relativt resursstarka organisationer som regeringar, statliga 
myndigheter (Miller, 1994; Deacon & Golding, 1994) och branschorganisa-
tioner (Allern, 1997), men även relativt resurssvaga organisationers 
användning av källstrategier skildrats. Denna forskning har handlat om hur 
exempelvis miljöorganisationer (Anderson, 1997) och brittiska 
fackföreningar (Manning, 1998; Davis, 2002) försökt utnyttja de resurser de 
ändå haft till sitt förfogande för att nå massmedialt genomslag.  

En källstrategi som varit vanlig i politiska partier och organisationer 
handlar om att lyfta fram ledande företrädare och göra dem till en sorts 
”kändisar” (Gitlin, 1980: 146ff). Den ökande betydelsen för ledarskapet i 
politiska partier och organisationer har tilldragit sig en omfattande 
uppmärksamhet i forskningen kring politisk kommunikation. Runt om i 
Västeuropa kännetecknas de senaste decennierna av ett ökat fokus på de 
politiska partiernas främsta företrädare (Farrel & Webb i Dalton & 
Wattenberg, 2000). Nord och Strömbäck pekar i detta sammanhang på att 
partiledarna ”personifierar” partiet de företräder. Valkampanjerna har blivit 
mer ”presidentlika” där mycket uppmärksamhet riktas mot vad partiledarna 
säger och gör (Mughan, 2000). En konsekvens av denna utveckling är att de 
politiska partierna på olika sätt låtit ”medieanpassa” dem som ska vara 
ansikten utåt eller till och med väljer företrädare på grundval av att de är 
duktiga på att hantera massmedier (se t.ex. Seymour-Ure, 2003). 
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Det existerar några viktiga skillnader mellan politiska partier och 
fackföreningar, framförallt så bedriver de sistnämnda inte valkampanjer på 
samma sätt som partier. Icke desto mindre pekar Paul Mannings (1998: 
109f) studie på att förbundsordförandenas vilja och skicklighet att hantera 
massmedier är av mycket stor betydelse för brittiska fackföreningar. Han 
exemplifierar detta med hur vissa förbund varit framgångsrika med sin news 
management i anslutning till arbetsmarknadskonflikter, tack vare en 
förbundsordförande som gjort bra ifrån sig i massmediala utspel.  

Todd Gitlin (1980) lyfter dock fram etablerandet av talespersoner som ett 
problem för proteströrelsen mot Vietnamkriget i USA. Att låta en person 
symbolisera hela rörelsen gick nämligen stick i stäv med dess icke-
hierarkiska ideal. Liknande resonemang har även förts kring den 
framväxande feministiska rörelsen och dess kontakter med medierna 
(Tuchman, 1978). 

Aeron Davis (2002) studie, som tidigare nämnts, beskriver hur den 
fackliga organisationen Union of Communication Workers arbetade för att 
bilda opinion mot privatiseringen av brittiska Post Office. Davis lyfter fram 
användningen av medlemmar och förtroendevalda som lokala 
opinionsbildare. I och med att postkontoren fanns utspridda över hela landet 
möjliggjordes en kampanj som också starkt bidrog till att stoppa 
privatiseringsplanerna. Deacon och Golding (1994: 75f) visar hur denna 
källstrategi tillämpades i den politiska striden kring en skattereform i 
Storbritannien, införandet av den så kallade ”poll tax”. Labourpartiet, som 
då var i opposition, försåg aktivister med material som gjorde att de 
kontinuerligt kunde skapa negativ publicitet kring den nya skatten.  

En förutsättning för ett framgångsrikt arbete med news management som 
PR-handböcker ofta trycker på är att det inte enbart sker reaktivt, det vill 
säga enbart som en reaktion på saker som andra tagit initiativ till utan någon 
större planering (se t.ex. Karaszi, 2004). Istället bör en organisation planera 
sin synlighet och agera proaktivt. Detta kan, särskilt för mindre 
organisationer, vara ganska svårt att uppnå (se t.ex. Miller 1994: 114f). Det 
kan alltså vara nödvändigt för organisationer att kommentera händelser eller 
utspel som de själva inte initierat från första början.  

När Göran Palm (2002) skildrar vardagsarbetet bland de pressansvariga 
som utgör nyhetskällor i EU-journalistiken använder han begreppet 
scanning. Han syftar på arbetet med att följa med i medierapporteringen för 
att se ”vad som är på gång”. Paul Manning (1998: 142f) är inne på en 
liknande tankegång när han lyfter fram kontinuerlig övervakning av 
nyhetsflödet som en viktig strategi. På så sätt kan organisationer ansluta till 
nyheter som redan är under uppsegling. Mannings studie innehåller exempel 
på hur de pressansvariga på brittiska fackföreningar lyckats få massmedial 
uppmärksamhet för organisationen eller dess ståndpunkter, bland annat i 
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samband med att det dykt upp nyheter om nedskärningar i sjukvården, 
olyckor eller katastrofer.  

På ett liknande sätt anknöt en av de medborgargrupper i Boston som 
Goldenberg (1975: 118) studerade till en redan pågående debatt om den 
omfattande semestertrafiken för att få uppmärksamhet kring fattiga 
hyresgästers situation på semesterorten Cape Cod. Gruppen kombinerade i 
detta fall anslutning till en redan uppmärksammad fråga med en annan 
vanligt förekommande strategi, de valde att göra en blockad av bron över till 
Cape Cod, vilket är ett tydligt exempel på vad Boorstin (1963) kallar en 
skenhändelse. Det rör sig om olika aktiviteter vars primära syfte är att skapa 
publicitet i nyhetsmedier för aktören i fråga. Skenhändelser initierade av 
ekonomiska och politiska makthavare sker till exempel i form av 
presskonferenser eller olika typer av jubiléer (ibid: 21).  

Mest av allt förknippas kanske skenhändelser ändå med de nya sociala 
rörelser som expanderade kraftigt från 1960-talet och framåt. I forskningen 
har bland annat fredsrörelsens (Gitlin, 1980) och miljörörelsens (Anderson 
1997) tillämpning av skenhändelser uppmärksammats. Det har rört sig om 
spektakulära aktioner, som exempelvis att klättra upp i fabriksskorstenar. 
Tillämpningen av skenhändelser i den svenska offentliga debatten, och då i 
huvudsak av politiska makthavare, har bland annat lyfts fram av Jesper 
Falkheimer (2004: 133) i hans studie av opinionsbildningen om 
Öresundsregionen. Att det förekommer skenhändelser i kommunjournalisti-
ken berörs i Larsåke Larssons (1998: 102) studie på detta område.  

När Falkheimer (2004: 131) analyserar kommunikationsstrategierna hos 
aktörerna som deltagit i debatten om Öresundsbron urskiljer han det han 
kallar en faktastrategi. Denna strategi kännetecknas av en produktion och 
kommunikation av ”informationsmaterial i ’objektiv’ form”. Falkheimer 
påpekar att detta material, som ofta utgörs av olika typer av mätningar och 
undersökningar, syftar till att ge en ”vetenskaplig aura” och ligger väl i linje 
med medielogikens objektivitetsnorm. I sina slutsatser pekar han också på 
att journalisterna tenderar att vara mindre kritiska till denna typ av strategi 
än strategier som exempelvis inbegriper olika typer av skenhändelser. (ibid: 
201) 

I en norsk kontext har Sigurd Allern (1997) lyft fram hur en undersökning 
av vilka typer av bilar som kvinnor körde kom att bli en central beståndsdel i 
en kampanj av bilindustrin. Med utgångspunkt i att kvinnor körde äldre och 
mindre trafiksäkra bilar än män kunde de få publicitet kring krav på 
politiska åtgärder för att öka nybilsförsäljningen. 

Larssons (2005: 125ff) studie av användning av PR-konsulter i samband 
med en kampanj för att påverka skatteutjämningen mellan Sveriges 
kommuner visar även den på undersökningars betydelse i arbetet med news 
management. Stockholms stad lyckades få ett mycket stort genomslag i 
tidningen Expressen för en undersökning angående skatteutjämningens 
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inverkan på kommunens verksamhet. Undersökningen hade brutit ned 
siffrorna stadsdel för stadsdel för att skapa en ökad närhet och hade också 
erbjudits exklusivt till tidningen. 

Att etablera goda kontakter med journalister är en vanligt förekommande 
källstrategi för exempelvis ledande politiker. Palms (2002: 207f) studie av 
pressansvariga som arbetar med EU-frågor visar dock att dessa har en 
ambivalent syn på att ha nära relationer med journalister. Visserligen finns 
det ett beroendeförhållande mellan de pressansvariga och de journalister 
som skriver om EU-frågor, men samtidigt värjer sig somliga pressansvariga 
mot att låta relationen bli alltför djup. När Paul Manning skildrar 
kontakterna mellan företrädare för brittiska fackföreningar och journalister 
visar han på hur dessa har förändrats från att bestå av möten över en öl på 
pubar nära förbundskontoren till att huvudsakligen handla om sporadiska 
samtal över telefon. Det här har minskat möjligheten för fackliga företrädare 
att knyta starka kontakter med journalister. Manning spårar orsakerna 
bakom denna utveckling till rationaliseringen på nyhetsredaktionerna, vilket 
gett mindre tid över för journalisterna samtidigt som både tidningsredaktio-
ner och fackförbund flyttat ut sina lokaler från centrala London, vilket 
minskat den geografiska närheten. Slutligen ser han också ett 
generationsskifte i journalistkåren där de yngre journalisterna inte är lika 
benägna att tillbringa tid på pubar med potentiella nyhetskällor (Manning 
1998: 125ff).  

Nära kopplad till upprätthållandet av ett kontaktnät bland journalister är 
den källstrategi som går ut på att ge exklusiv information till en journalist 
eller en redaktion. Paul Manning (1998: 134f) beskriver hur de 
pressansvariga på brittiska fackförbund utnyttjar exklusiva uppgifter de 
sitter inne med som en form av ”bytesvaluta”. De kan få ett större utrymme 
för de uppgifter de lämnar ut, ett visst inflytande över hur de presenteras 
eller åtminstone förbättrade relationer med journalisten eller redaktionen 
ifråga.  

Dessa strategier är de som huvudsakligen uppmärksammats i tidigare 
forskning om news management. Några av dem går att tillämpa oavsett hur 
resursstark en organisation är medan andra huvudsakligen är tillämpbara 
endast för ekonomiska och politiska makthavare. Det som återstår att 
besvara är i vilken utsträckning den svenska fackföreningsrörelsen anammat 
sådana strategier samt under vilka villkor det i så fall skett. 

3.6 Tidigare forskning om nyhetsjournalistik 
News management som företeelse är nära kopplad till nyhetsjournalistiken 
och dess utveckling. Det finns därför anledning att åtminstone kortfattat 
beröra den del av forskningen kring nyhetsjournalistik som är av särskild 
betydelse för organisationers tillämpning av källstrategier. Framförallt 
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handlar det om hur redaktionerna arbetar, journalistiska rutiner och 
kriterier för vad som blir till nyheter. 

Nyhetsjournalistikens rutiner är en grundläggande utgångspunkt för 
organisationer som vill försöka uppnå önskad medieexponering. Det är 
utifrån en kännedom om dessa rutiner som organisationer kan tillämpa de 
källstrategier som kan förväntas vara mest framgångsrika. Medieforskningen 
under de senaste decennierna har ägnat stort intresse åt journalistikens 
villkor och hur dessa påverkar nyhetsarbetet (se t.ex. Larsson, 1998; Palm, 
2002). Dessa villkor inbegriper bland annat rutiner, ritualer och formerna 
för social interaktion mellan journalister och källor (Ekström & Nohrstedt, 
1996: 33). 

Herbert J. Gans (1979) understryker i sin studie av vad som blir till 
nyheter kopplingen mellan vilka källor som väljs och journalistikens behov 
av effektivitet. Han visar på hur källor med stor makt föredras av journalister 
då dessa är lättast att nå och har högst trovärdighet. Gans sätter detta i 
samband med en journalistisk effektivitet som syftar till att hushålla med tre 
begränsade resurser. Dessa tre utgörs av personal, sändningstid alternativt 
spaltutrymme samt produktionstid. Det handlar alltså om att journalister 
verkligen producerar nyheter, att dessa nyheter fyller sändningen eller 
tidningen och slutligen att man håller deadlines. För nyhetsmedierna blir det 
effektivt att respektera mäktiga källorganisationer för annars måste de 
tillbringa tid med att försvara sig mot påtryckningar (ibid: 283).  

Redan 1978 visade Gaye Tuchman (1978) på hur nyhetsredaktionerna 
lägger ut ”nyhetsnät”, vilket innebär att man söker sig till platser där 
”nyhetsvärdiga” händelser förväntas inträffa regelbundet. Detta ”nyhetsnät” 
kan vara geografiskt vilket är fallet i uppdelningen mellan exempelvis lokala 
journalister och utrikeskorrespondenter. Vidare rör det sig om en 
organisatorisk specialisering. Här handlar det om att inhämta nyheter från 
etablerade källor, som exempelvis stadshuset eller domstolen. Ett exempel 
på just denna form av organisatorisk specialisering skildras även av Paul 
Manning (1998) i hans studie av utvecklingen av ”the Labour Beat”, 
arbetsmarknadsjournalistiken, i Storbritannien. De platser som ingick i detta 
”nyhetsnät” var förutom fackförbundens högkvarter även exempelvis pubar 
som låg nära dessa. Det tredje och sista sätt på vilket ”nyhetsnätet” kan 
fungera är genom en bevakning av platser som ämnesmässigt hör ihop, till 
exempel ekonomi, sport eller kultur (Tuchman, 1978: 29ff). 

Tanken om ”nyhetsnät” tillsammans med följderna av journalistisk 
effektivitet utgör centrala utgångspunkter för news managementpraktiken. 
Det handlar både om en kännedom om dessa aspekter av nyhetsmediernas 
arbetsrutiner och om hur dessa konkret tar sig uttryck på olika redaktioner. 
Kännedomen gör det möjligt för dem som arbetar med news management 
att göra sig själv och den organisation de företräder till självklara delar av 
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olika redaktioners ”nyhetsnät” vilket innebär en ökad möjlighet till 
medieexponering. 

Vad som blir till en nyhet är alltså i stor utsträckning beroende av 
huruvida det fångas upp av det ”nyhetsnät” som läggs ut. Vad som blir till en 
nyhet och hur den formas är också beroende av journalistikens 
nyhetskriterier. Det finns en rätt omfattande litteratur som lyfter fram och 
diskuterar de kriterier som styr det vardagliga urvalet av nyheter på en 
redaktion. Nyhetskriterierna gör det möjligt för journalister och redaktörer 
att skapa rutiner för vad som ska respektive inte ska rapporteras. I en viss 
utsträckning skiljer sig tillämpningen av dessa nyhetskriterier åt mellan 
olika redaktioner men som bland annat Galtung och Ruge (1973) visat går 
det att urskilja några kriterier av mer grundläggande karaktär. 

Sedan Galung och Ruges banbrytande artikel publicerades i mitten av 
1960-talet har det gjorts flera revideringar och kompletteringar av dessa 
nyhetskriterier. En i raden av dessa revideringar utgörs av Paul Brightons 
och Dennis Foys (2007) försök att skapa ett teoretiskt ramverk kring frågan 
om vilka faktorer som är av betydelse i nyhetsproduktionsprocessen. De 
lyfter bland annat fram betydelsen av den medieteknologiska utvecklingen, 
framväxten av en medborgarjournalistik samt den kraftiga expansionen av 
PR (Brighton & Foy, 2007: 29f). 

Utvecklingen på nyhetsredaktionerna under de senaste två decennierna 
har inneburit stora förändringar (se t.ex. Asp, 2007a). Kommersiell radio 
och TV har vuxit fram, nya medier har introducerats, ny informationstekno-
logi har påverkat journalisternas arbetssätt och produktivitetskraven har 
ökat. De ökade ekonomiska kraven på redaktionerna är utgångspunkten när 
Sigurd Allern (2001) pekar på behovet av att komplettera de ovan beskrivna 
nyhetskriterierna med ”ekonomiska nyhetskriterier”. Bland dessa inkluderar 
han för det första att ju större resurser som krävs för att bevaka en händelse 
desto mindre är chansen att den blir en nyhet. För det andra menar han att 
chansen ökar för att något ska bli en nyhet ju skickligare källan tillrättalagt 
materialet för journalisterna, det Gandy (1982) beskrev i termer av 
information subsidy. Tanken på att komplettera nyhetskriterierna just ifråga 
om källors agerande påminner om de tankegångar Brighton och Foy fört 
fram. Det tredje ekonomiska nyhetskriteriet handlar om exklusivitet, alltså 
att chansen att något blir till en nyhet ökar om journalisten är ensam om 
den. Slutligen menar Allern att det finns en underhållningsaspekt som 
påverkar nyhetsurvalet framförallt på de redaktioner som försöker vinna 
publikens uppmärksamhet med sensationer. Samtliga dessa ekonomiska 
nyhetskriterier är, i likhet med övriga nyhetskriterier, mycket centrala även 
för de organisationer som vill påverka nyhetsmedierna. 

Journalistiken har dock inte enbart förändrats i riktning mot en större 
tidspress och ökade ekonomiska krav. Sett över en längre tidsperiod har 
nyhetsjournalistiken också genomgått andra förändringar. Den kanske 
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tydligaste av dessa var när journalistiken under 1960-talet blev betydligt mer 
kritisk i dess skildringar av den politiska och ekonomiska sfären (Larsson, 
2005b: 88). Utvecklingen mot en mer kritisk nyhetsjournalistik har av 
Larsåke Larsson (2005b: 92ff) lyfts fram som en bidragande orsak till att 
företag och näringsliv kraftigt ökade sin opinionsbildning under 1970-talet. 

Slutligen en aspekt på journalistiken vars betydelse är omdiskuterad: 
journalistkårens sociala sammansättning, uppfattningar och värderingar. 
Det är viktigt att ha i åtanke att studier av svenska nyhetsmediers partiskhet, 
exempelvis i samband med folkomröstningar och valrörelser (se t.ex. Asp, 
2004, 2006), inte visat på att journalisterna själva skulle spela någon 
dominerande roll i mediernas verklighetsbeskrivningar. Detta till trots finns 
det anledning att lyfta fram resultat från forskning om den svenska 
journalistkåren eftersom betydelsen av deras sociala sammansättning och 
värderingar för journalistikens formande av nyheter inte helt kan uteslutas. 

Sedan slutet av 1980-talet gör medieforskare vid Göteborgs universitet 
regelbundna frågeundersökningar med svenska journalister, där den senaste 
genomfördes 2005 (Asp, 2007a). Denna forskning har bland annat visat att 
journalisterna ser som sin främsta uppgift att granska makthavare (Wiik, 
2007). De är i större utsträckning än övriga befolkningeng uppvuxna och 
verksamma i storstäder (Djerf-Pierre, 2007). Journalister kommer också i 
hög grad från medelklass eller högre tjänstemannafamiljer, medan personer 
med arbetarklassbakgrund är kraftigt underrepresenterade (ibid). Politiskt 
står journalister ofta till vänster och partipolitiskt är framförallt Miljöpartiet 
men även Vänsterpartiet och Folkpartiet överrepresenterade (Asp, 2007b). 
När det gäller journalister som rapporterar om politik och ekonomi, det vill 
säga för fackföreningsrörelsen centrala frågor, i de riksspridda 
Stockholmsmedierna, är dock Moderata samlingspartiet största parti med 
Folkpartiet strax bakom (ibid: 233). Inom denna grupp är socialdemokrater-
na än mer underrepresenterade än vad de är bland journalistkåren som 
helhet. Den möjliga betydelsen av journalistkårens sammansättning för 
fackföreningsrörelsens news managementpraktik kan utifrån ovanstående 
resultat sägas peka åt lite olika håll. Att journalisterna står till vänster 
politiskt skulle kunna innebära en fördel för LO och medlemsförbunden i 
dess kontakter med massmedierna. Samtidigt är det parti som traditionellt 
stått LO nära, SAP, underrepresenterat bland journalister. Det parti som är 
överlägset mest överrepresenterat är dessutom Miljöpartiet vilket är ett parti 
som i många frågor varit i konflikt med den fackliga rörelsen (se t.ex. 
Eriksson, 2000-06-29).  
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Kapitel 4. Metod och material  

4.1 Forskningsdesign 
För att kunna göra en så fullödig analys som möjligt av arbetet med news 
management inom LO och medlemsförbunden har valet fallit på två olika 
metoder. Den första är en kvalitativ historisk analys av arkiverat material 
som skildrar framväxten och utvecklingen av det fackliga arbetet med 
massmediekontakter. Den andra utgörs av personliga intervjuer av 
samtalstyp med pressansvariga på LO och medlemsförbunden. Valet av 
dessa metoder har samtidigt inneburit att andra ingångar valts bort. När det 
gäller tillämpningen av kvalitativ analys av källmaterial som metod i 
undersökningen av news managementpraktikens historiska utveckling så har 
jag beslutat använda detta framför intervjuer, eftersom många av de 
personer som skulle ha varit aktuella inte längre är i livet. Framförallt beror 
det dock på att jag har bedömt att det fackliga källmaterialet varit tillräckligt 
uttömmande i och med att det tydligt går att följa utvecklingen av arbetet 
med news management. I några av intervjuerna med de pressansvariga har 
den historiska utvecklingen berörts. Det handlar då om intervjupersoner 
som arbetat på sin organisation eller inom fackföreningsrörelsen som helhet 
under en längre period. 

 Ett möjligt angreppssätt som utelämnats är deltagande observation. Det 
beror på att fokus i studien inte ligger på att beskriva de pressansvarigas 
vardagliga arbete utan snarare på hur de reflekterar kring detta arbete. 
Utifrån denna utgångspunkt känns intervjun som ett fruktbart metodval.  

Forskningsdesignen för denna studie har vidare inneburit en avgränsning 
där analyser av medietexter helt utelämnats. Den främsta anledningen till 
detta är att studiens syfte om hur fackföreningsrörelsen agerar för att möta 
medialiseringen av samhällsdebatten. Fokus ligger därför på att 
rekonstruera fackföreningsrörelsens strategiska handlande i rollen som källa 
samt den organisatoriska och samhälleliga kontext denna företeelse sker 
inom. Intervjustudien strävar med andra ord efter att visa på de 
pressansvarigas föreställning om vad som är gynnsam respektive skadlig 
publicitet för deras respektive organisationer samt hur de försöker styra mot 
det förstnämnda. Fokus ligger inte på hur massmediebeskrivningarna av 
fackföreningsrörelsens agerande sett ut i olika fall eller på effekter av sådana 
beskrivningar. En styrka med intervjuer framför analyser av medieinnehåll 
är att de ger en möjlighet att fånga sådant som inte ger massmedialt avtryck, 
det vill säga tillfällen då en organisations försök till news management inte 
resulterar i något massmedialt genomslag eller då de framgångsrikt 
motverkar att skadlig publicitet uppstår på nyhetsplats. Min övertygelse är 
att det arbete som olika källorganisationer utför är tillräckligt intressant i sig 
för att utgöra fokus i en medie- och kommunikationsvetenskaplig studie. 
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Intervjustudien ska också ses som ett komplement till den rika floran av 
kvantitativa och kvalitativa innehållsanalyser och den forskning som 
bedrivits kring journalister och deras arbetssituation (se t.ex. J:son Lönn, 
2005, Palm, 2002). 

4.2 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet är något som kanske mest förknippas med kvantitativa 
studier men även kvalitativa studier bör omfattas av generaliseringsanspråk. 
I Att förklara samhället (Danermark m.fl. 1997) menar exempelvis 
författarna att samhällsvetenskaplig kvalitativ forskning blir meningslös om 
inte generalisering eftersträvas. Generalitet behöver nämligen inte enbart 
betyda att ett fenomen är vanligt förekommande. Det går även att 
generalisera ”underliggande generella strukturer som är konstitutiva för 
sociala handlingar, social interaktion och sociala institutioner” (ibid: 130). 
Detta innebär att det går att tolka och betrakta olika aktörers handlingar i 
skenet av grundläggande, men inte oföränderliga, organisatoriska strukturer 
och maktstrukturer i samhället. De övergripande sammanhangen och 
strukturerna är inte direkt observerbara utan det krävs teorier och begrepp 
som gör det möjligt att tolka observerbara företeelser som uttryck för dem. 
Detta innebär att man använder sig av abduktiva slutledningar varför 
abduktion också varit den föredragna formen av slutledning i studien. Rent 
konkret handlar det om att fackföreningsrörelsens observerbara agerande 
har tolkats med det nutida svenska klassamhället och medialiseringen av den 
offentliga debatten som kontext. Kopplingen mellan detta övergripande 
sammanhang och de studerade företeelserna sker med hjälp av politisk-
ekonomisk teoribildning. 

4.3 Urval, metod- och materialdiskussion för dokumentana-
lysen 
Den ursprungliga tanken var att göra en totalundersökning där LO och dess 
samtliga medlemsförbund ingick. Det slutgiltiga urvalet kom att utgöras av 
LO centralt och 15 av de 16 medlemsförbunden. Svenska musikerförbundet, 
LO:s medlemsmässigt minsta förbund, utelämnades. Det berodde på att 
förbundet organiserar en mycket speciell yrkeskår och inte har samma 
kopplingar och samarbete som de andra förbunden har sinsemellan. De 
förbund som ingår i studien är: 

 
• Svenska Byggnadsarbetareförbundet 
• Svenska Elektrikerförbundet 
• Fastighetsanställdas Förbund 
• Grafiska Fackförbundet - Mediafacket 
• Handelsanställdas Förbund 
• Hotell och Restaurangfacket 
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• Industrifacket 
• Svenska Metallarbetareförbundet 
• Svenska Kommunalarbetareförbundet 
• Svenska Livsmedelsarbetareförbundet 
• Svenska Målareförbundet 
• Svenska Pappersindustriarbetareförbundet 
• Seko - Facket för Service och Kommunikation 
• Skogs- och Träfacket 
• Svenska Transportarbetareförbundet 

Samt även: 
• Landsorganisationen i Sverige 

 
Studien av den historiska utvecklingen i LO:s och medlemsförbundens 

massmediekontakter har inneburit genomgång och analys av arkiverat 
material. Materialet har huvudsakligen utgjorts av LO:s och förbundens 
kongressprotokoll och verksamhetsberättelser där organisationernas 
relationer med massmedierna berörts. Materialet är samlat på Umeå 
universitetsbiblioteks forskningsarkiv med undantag för de äldsta 
verksamhetsberättelserna och kongressprotokollen för LO, vilka studerats på 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Tonvikten ligger på material från 1975 
och framåt i och med att det är under denna period som förbundens 
kontakter med massmedier gör sig gällande på allvar. I analyserna av 
verksamhetsberättelserna har huvudsakligt fokus riktats mot kapitel med 
rubriken ”agitation”, ”information”, ”kommunikation”, ”opinionsbildning”, 
”press”, ”massmedier” eller någon variant av dessa begrepp. I frånvaron av 
dessa begrepp har jag även undersökt textavsnitt med titlar som bland annat 
”studier”, ”viktiga händelser”, ”förbundstidning”, ”ordföranden har ordet” 
och ”avslutningsord” för att se om något av dessa berört organisationens 
kontakter med massmedier. Det sammanlagda antalet studerade 
verksamhetsberättelser är ungefär 550 (se Bilaga 1). Textmängden i 
respektive verksamhetsberättelse varierar från 1-2 A5-sida (som är det 
vanliga formatet) till några få meningar. Ungefär en tiondel av dem saknade 
helt något av relevans för studien. 

Kongressprotokollen har studerats på ett liknande sätt som verksamhets-
berättelserna. Sökord som ”agitation”, ”information”, ”kommunikation”, 
”opinionsbildning”, ”press” och ”massmedier” har varit vägledande. Det 
sammanlagda antalet studerade kongressprotokoll är ungefär 140 (se Bilaga 
2). Noteras bör att endast ungefär hälften av dessa innehöll sådant som 
bedömdes att vara av relevans för studien. 

Ovanstående material har kompletterats med en genomgång av LO:s och 
medlemsförbundens samling i Umeå universitetsbiblioteks småtryckssam-
ling. I genomgången av respektive organisation har skrifter som behandlar 
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information, kommunikation, opinionsbildning eller massmediekontakter 
valts ut för ytterligare analys (se Bilaga 3). Ett ytterligare komplement har 
utgjorts av jubileumskrönikor för de förbund som låtit producera sådana. 
Även här har fokus varit på sådant som rört förbundens kontakter med 
massmedier. 

Källmaterialet har analyserats och bearbetats med hjälp av kvalitativ 
analys. Detta har i denna studie inneburit en kvalitativ kodning som bestått 
av tre stadier: öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning. I 
samband med den öppna kodningen gjordes en första genomläsning av 
materialet och preliminära teman urskiljdes. Den axiala kodningen har 
bestått av en andra genomgång av materialet där vissa teman tillkommit och 
andra slagits ihop. Under den axiala kodningen gavs också namn till de 
teman som urskiljts. Slutligen den selektiva kodningen har bestått av en sista 
genomgång av materialet för att finna illustrativa exempel på det teman som 
urskilts. 

När det gäller vad som går eller inte går att uttala sig om utifrån ett 
arkivmaterial så finns det tre centrala aspekter som bör beröras. Hur 
representativt, autentiskt och trovärdigt är materialet (Deacon m.fl. 1999: 
26f). Representativitet handlar i det här fallet om huruvida det utvalda 
materialet är representativt för den företeelse som är föremål för studien. 
För att få ett representativt material har samtliga kongressprotokoll och 
verksamhetsberättelser från perioden då arbetet med massmediekontakter 
blev en del av organisationernas verksamhet inkluderats i undersökningen. 
Dessutom har ett antal övriga dokument som bedömts som relevanta 
bearbetats och analyserats. 

Arkivmaterialets autencitet rör helt enkelt dess äkthet. När det gäller 
verksamhetsberättelserna och de övriga utvalda materialet finns det ingen 
anledning att betvivla detta. Däremot utgör frågan om materialets 
trovärdighet en viktig punkt att reflektera över.  

En källas trovärdighet handlar om vilken information den baseras på, hur 
pass ärlig och heltäckande den är samt vilka syften som kan tänkas ligga 
bakom dess tillkomst (ibid: 29). Det huvudsakliga arkivmaterialet, 
verksamhetsberättelserna, bygger vanligtvis på hur de som arbetar med olika 
frågor själva har beskrivit sin verksamhet. Analysen av materialet fokuserar 
både på hur organisationerna gått tillväga i sitt arbete med massmediekon-
takter och hur man har resonerat kring detta arbete. När det gäller det 
sistnämnda finns ingen anledning att betvivla att verksamhetsberättelserna 
är uppriktiga. Det finns dock en viss risk för att den konkreta verksamheten 
skönmålas eller svartmålas i och med att den som arbetar inom ett visst 
verksamhetsområde gärna vill visa på att någonting görs men kanske också 
att mer resurser till deras förfogande inte skulle skada. I några av 
kongressprotokollen är det explicit uttalat att det är organisationens 
pressansvarige som argumenterar å ledningens vägnar. Det är också rimligt 
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att anta att dessa personer åtminstone haft stort inflytande på det som 
skrivits i verksamhetsberättelserna om kontakter med massmedierna.  

Det finns anledning att vara vaksam på hur heltäckande materialet är i 
beskrivningen av organisationernas arbete med massmediekontakter. Det 
existerar skillnader mellan hur mycket olika förbund tar upp om 
massmediekontakter i sina respektive verksamhetsberättelser. Det finns 
också skillnader mellan hur stor tonvikt författarna av jubileumskrönikorna 
lägger på denna aspekt av de fackliga organisationernas verksamhet. 
Slutligen skiljer sig även de olika förbunden åt i fråga om syftet med 
verksamhetsberättelserna. Några av förbunden, exempelvis Transportarbe-
tareförbundet, verkar snarast använda dem för att beskriva målsättningar i 
sin verksamhet. 

Verksamhetsberättelserna behandlas och godkänns av organisationen och 
kan därför ändå antas vara någorlunda rättvisa och heltäckande 
beskrivningar av det gångna årets verksamhet. På flera av förbunden märks 
dock hur skildringen av arbetet med massmediekontakter snarast verkar 
kopierad från ett år till nästa. Det har tolkats som att arbetet fortsatt i 
samma spår som föregående år utan någon utveckling att tala om. Med 
materialets trovärdighet i åtanke kommer dock en fortlöpande diskussion 
om detta föras i den historiska beskrivningen av hur de fackliga 
organisationernas arbete med massmediekontakter utvecklats. Vid 
förekomsten av eventuella trovärdighetsproblem kommer dessa att anges 
och diskuteras. 

4.4 Urval intervjustudien 
Urvalet inför intervjuerna med de pressansvariga har gjorts utifrån vilka som 
på respektive förbund enligt tjänstebeskrivningarna har ansvar för press- 
och informationsfrågor. I de fall där ingen har uttalat ansvar för dessa frågor 
har jag via förfrågningar tagit reda på vem som i praktiken har hand om 
dem. På Transportarbetareförbundet låg det på ordförandens bord, på 
Elektrikerförbundet ansvarade vice ordförande och hos Fastighetsanställdas 
förbund var ansvaret fördelat mellan förbundssekreteraren och en person 
som arbetade med intern kommunikation. På Landsorganisationen centralt 
intervjuades både presschef och informationschef då detta var uppdelat på 
två olika tjänster. Även på Kommunalarbetareförbundet genomfördes två 
intervjuer då de inrättat en tjänst både som ”kommunikationsstrateg” och en 
som pressekreterare. Slutligen hade Byggnadsarbetareförbundet nyligen 
gjort ett byte på tjänsten som pressansvarig varför både den nytillträdde och 
den förevarande intervjuades. (För en sammanställning av intervjuperso-
nerna se Bilaga 4). 

Det finns en viss könsmässig skevhet i urvalet av intervjupersoner i och 
med att enbart sju av de tjugo intervjupersonerna är kvinnor. Utifrån 
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undersökningens syfte har dock kön, eller för den del ålder, inte bedömts 
vara av betydelse. 

4.5 Frågeområden och konstruktion av intervjuguide 
Inför genomförandet av intervjuerna har en intervjuguide (se Bilaga 5) 
konstruerats. Det innebar att de teman eller frågeområden som intervjun var 
tänkt att beröra sammanställdes. Till vart och ett av dessa övergripande 
områden formulerades sedan ett antal konkreta frågor. Denna guide har 
visserligen inte följts slaviskt, till exempel i de fall intervjupersonerna själva 
tagit initiativ till ett tema som antingen förbisetts eller skulle ha tagits upp 
först senare. Samtidigt har det varit viktigt att ändå täcka in de 
frågeområden som planerats för i guiden. Detta med tanke på att en högre 
grad av struktur i intervjusituationen gör det enklare att strukturera 
intervjun i analysstadiet (Kvale, 1997: 121ff). Intervjuerna har alltså till sin 
form varit semistrukturerade. 

Frågeområdena och de konkreta frågorna utgår från tidigare forskning 
och den teoretiska grunden i det politisk-ekonomiska perspektivet. Det 
innebär att de fokuserar på vilka möjligheter och begränsningar de 
pressansvariga menar sig ha i sitt arbete med särskild fokus på de 
begränsningar de ser och hur de försöker överkomma dessa. En för mig 
självklar utgångspunkt har varit Paul Mannings (1998) intervjustudie av 
pressansvariga i brittisk fackföreningsrörelse. Andra viktiga inspirationskäl-
lor har utgjorts av Schlesingers och Tumbers (1993) studie av källors 
agerande i brittisk kriminaljournalistik och David Millers (1994) studie av 
news management av aktörerna i Nordirlandskonflikten. Gemensamt med 
dessa studier är att de bland annat ställt frågor kring organisationernas 
grundläggande förutsättningar för news management, relationer till andra 
aktörer på samma mediearena, vad de strävade efter att uppnå i sina arbeten 
och hur de konkret arbetade för att uppnå detta. Användningen av begreppet 
arena har jag lånat från Schlesinger och Tumber (1993: 3). I likhet med dem 
använder jag det för att namnge det område som befolkas av den studerade 
organisationen, deras motståndare, allierade och journalister. Användningen 
av detta begrepp betyder inte att jag ser det som en plats för jämlik tävlan. 
De övergripande frågeområdena utgörs av: 

 
- Organisatoriska förutsättningar för arbetet med news management  
- De fackliga organisationernas relationer till den facklig-politiska 

arenans övriga aktörer  
- Kännetecken för önskad respektive oönskad medieexponering 
- Konkret arbete för att uppnå önskad och motverka oönskad 

medieexponering 
- Begränsningar och möjligheter i arbetet med news management  
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Frågeområdena är upplagda så att frågorna går från det mer abstrakta till 
det mer konkreta. Detta för att intervjupersonerna ska få möjlighet att själva 
utveckla sina uppfattningar med minsta möjliga styrning till en början. 
Samtidigt kvarstår ändå möjligheten att ställa konkreta frågor när så blir 
nödvändigt (Larsson, 1998: 50). 

När det gäller formuleringen av konkreta frågor till intervjuguiden så kan 
dessa delas in i tre huvudtyper av frågor med inspiration från den 
amerikanske etnologen James P. Spradley. Deskriptiva frågor som låter 
respondenten beskriva en verksamhet, exempelvis en dag på arbetet, med 
egna ord. Strukturella frågor vilka ska komplettera de deskriptiva genom att 
fokusera på hur intervjupersonerna organiserar sin kunskap. Slutligen 
kontrastfrågor som syftar till att belysa hur respondenterna skiljer mellan 
olika typer av föremål och händelser i deras värld. (Spradley, 1979: 69, 120f) 

Här bör tilläggas att de tre huvudtyperna inte har varit åtskilda i 
intervjuerna utan det har skett en växling mellan dem. Detta då deskriptiva, 
strukturella och kontrastfrågor kompletterar varandra och dessutom ger 
växlingen mellan olika frågetyper en större variation i intervjun för såväl mig 
som forskare som för respondenterna.  

De deskriptiva frågor som tillämpats i intervjuguiden kan i sin tur delas in 
i tre undergrupper: grand tour-frågor, mini tour-frågor och exempelfrågor. 
Grand tour-frågor syftar till att få en beskrivning av hur något gestaltar sig, 
till exempel ”Kan du beskriva en typisk arbetsdag för dig?”. De har också 
varit mer specifikt utformade: ”Kan du berätta om din senaste kontakt med 
en journalist?”. Den sistnämnda typen av fråga är särskilt användbar om 
respondenten har svårt att generalisera ett typiskt händelseförlopp. Mini 
tour- frågor är identiska med grand tour-frågor men med skillnaden att de 
fokuserar på mindre omfattande erfarenheter och händelseförlopp. Ett 
exempel är frågor som rört det som inträffat alldeles i inledningen och inte 
hela arbetsdagen. Den tredje undergruppen av deskriptiva frågor, 
exempelfrågor, tar sin utgångspunkt i en beskrivning av respondenten och 
ber denne ge exempel på detta. Denna typ av frågor har förekommit flitigt i 
studien, bland annat när de pressansvariga ombetts exemplifiera dåliga 
pressmeddelanden. (Spradley, 1979: 85f) 

Den andra huvudtypen av intervjufrågor som förekommer i studien är 
strukturella frågor. Det har huvudsakligen handlat om verifikationsfrågor, 
vilka syftar till att pröva om forskarens föreställning om detaljer i 
respondentens värld stämmer. Dessa föreställningar bygger i mitt fall 
huvudsakligen på tidigare forskning och en pilotstudie i vilken jag 
intervjuade tre PR-konsulter. Verifikationsfrågor har i denna studie bland 
annat förekommit när de pressansvariga fått frågor om de anser det vara 
viktigt att ha nära kontakt med organisationens ledning. Centralt i samband 
med strukturella frågor är att i frågorna upprepa de begrepp som 
respondenterna använt sig av. (Spradley, 1979: 122ff) 
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Den tredje och sista huvudtypen av intervjufrågor som förekommer i 
intervjuguiden är kontrastfrågor. Dessa frågor kännetecknas av syftet att 
belysa de skillnader respondenterna ser mellan olika typer av begrepp de 
använder sig av. Bland dessa finns exempelvis frågor där respondenten 
uppmanas bekräfta eller dementera skillnaden mellan två begrepp som 
forskaren noterat (Spradley, 1979: 160ff). Ett konkret exempel på denna typ 
av kontrastfrågor från studien var när de pressansvariga ombads redogöra 
för vilken skillnad de såg mellan seriösa respektive oseriösa opinionsunder-
sökningar.  

4.6 Genomförande 
Innan intervjustudien påbörjades på allvar genomfördes två omgångar 

med provintervjuer. I den första omgången intervjuades två konsulter 
verksamma på Public Relations-företag och generalsekreteraren på 
företagens branschförening Precis. Dessa intervjuer gav mig en möjlighet att 
bekanta mig med enskilda intervjuer som metod och även med public 
relations som företeelse. Ingen av dessa kom dock att ingå i det slutgiltiga 
materialet som istället kom att fokusera på fackföreningsrörelsens arbete 
med news management. Den andra omgången bestod därför av två 
provintervjuer med pressansvariga på två skilda LO-förbund. En av dessa 
kom också att ingå i materialet eftersom den kom att beröra samma 
frågeområden som övriga intervjuerna. 

Intervjuerna med pressansvariga genomfördes huvudsakligen under våren 
2005 med några kompletterande intervjuer våren 2006. Med ett enda 
undantag genomfördes intervjuerna på intervjupersonernas arbetsplatser. 
Det kom sig dels av att det var lättast att träffa dem där och samtidigt 
inkräkta så lite som möjligt på deras arbete. Dels var det också ett medvetet 
val då jag därigenom fick möjlighet att träffa intervjupersonerna mitt i deras 
dagliga verksamhet och få ytterligare en inblick i det arbete de utför (Palm 
2002: 20). Vid ett flertal tillfällen avbröts intervjuerna av olika brådskande 
ärenden, vilket därefter blev till samtalsämnen när intervjuerna återupptogs. 
Förhoppningen var även att den hemtama miljön skulle öka tryggheten för 
informanterna (Högvall Nordin 2006: 80). Alla intervjuer utom en 
genomfördes med endast en respondent. Undantaget utgörs av intervjun på 
Fastighetsanställdas förbund vilka i avsaknad av en uttalat pressansvarig 
hade två personer som tidvis arbetade med informationsfrågor. De föredrog 
att bli intervjuade tillsammans och jag såg ingen anledning att neka dem 
detta. 

Samtliga intervjuer spelades in på band, med intervjupersonernas 
samtycke. Några av de intervjuade uttalade önskemål om att delar av deras 
utsagor skulle anonymiseras vilket också hörsammats. Slutligen har även 
några delar av intervjuerna anonymiserats trots att intervjupersonerna inte 
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uttryckligen bad om det. Det är i de fall då jag i samband med analysarbetet 
själv bedömt att utsagan kunde vara känslig. 

Intervjuerna med de pressansvariga tog huvudsakligen mellan en och en 
halv och två och en halv timme och så gott som samtliga blev till fungerande 
och öppenhjärtiga samtal. Undantaget utgörs av en intervju med en av de 
pressansvariga som innan intervjun deklarerade att hon på grund av att 
förbundet var så litet i storlek arbetade väldigt lite med massmediekontakter 
och därför inte hade mycket att säga. När intervjun inletts sa hon ofta att hon 
inte kunde svara på frågorna och vidhöll det trots olika former av 
uppmuntran och försök med att lyfta fram konkreta exempel. Denna intervju 
kom också att bli den kortaste då den inte översteg en timme. 

Samtliga intervjuer spelades in på band och jag har själv ansvarat för 
transkriberingen. Detta har gett en möjlighet att redan på detta stadium 
skriva kommentarer och påbörja analysen av materialet. I de fall det varit 
svårt att uttyda intervjupersonernas utsagor har jag försökt att utläsa av 
sammanhanget vad som sagts. Vid vissa tillfällen har jag också tagit hjälp av 
vänner och släktingar som varit mer förtrogna med de intervjuades dialekt. 
Originalbanden från intervjuerna är sparade i min ägo.  

4.7 Bearbetning 
 Efter att transkriberingen genomförts har sedan den huvudsakliga 

analysen tagit vid. Den har utförts genom meningskoncentrering, vilket 
innebär att intervjupersonernas utsagor reduceras till kortare och koncisare 
formuleringar med den väsentliga innebörden av det som sagts (Kvale 1997: 
174ff). Exempelvis har resonemang bland de pressansvariga om 
nödvändigheten av att samtliga delar av organisationen är informerad innan 
utspel görs reducerats till formuleringen ”vikten av att förankra”. På ett 
liknande sätt har ”exklusiva uppgifter men med omsorg” utgjort den 
koncentrerade formuleringen som inrymt de pressansvarigas utsagor om hur 
och när de kan tänka sig att låta någon journalist veta någonting innan de 
övriga. Meningskoncentrering har bedömts vara ett passande analysupplägg 
då den utgör ett effektivt sätt att skapa en överblick över ett omfattande 
material. Resultaten från meningskoncentreringen har också lett fram till de 
teman som finns redovisade i studiens resultatdel. Risken med 
meningskoncentrering kan vara att vissa nyanser i intervjupersonernas 
utsagor går förlorade. Jag har försökt motverka detta genom att 
kontinuerligt vara vaksam på det. Vidare har jag redovisat då det funnits 
nyanser i intervjupersonernas utsagor som riskerat att döljas av 
användningen av meningskoncentrering. I likhet med analysen av det 
historiska källmaterialet går det även ifråga om kodningen av intervjuerna 
att se uppdelningen i öppen, axial respektive selektiv kodning (Neuman, 
1999; Strauss, 1987). Den öppna kodningen ägde rum redan i samband med 
transkriberingen. Därefter genomfördes den axiala kodningen då vissa 
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teman tillkom och andra försvann. Den selektiva kodningen bestod slutligen 
av identifierandet av illustrativa citat och händelser.  

Redovisningen av intervjuerna sker med hjälp av insprängda citatstycken. 
Enstaka begrepp eller formuleringar som intervjupersonerna använt 
redovisas dock i löpande text och då kursivt. Citaten har redigerats varsamt 
för bibehållen autencitet (Larsson, 1998: 54). Orsakerna till redigeringen är 
dels att korta ned omfattande citatstycken, dels att undvika de syftningsfel 
som ofta sker i talspråk samt för att ersätta svordomar och andra 
kraftuttryck. 

4.8 Metodproblem 
Ett metodproblem som infinner sig när man genomför intervjuer handlar 

om giltigheten och tillförlitligheten i utsagorna. Är intervjupersonerna 
verkligen uppriktiga i sina beskrivningar eller anpassar de sina berättelser 
utifrån den speciella situation som en intervju utgör (Kvale 1997; Silverman 
1993: 90)? I denna studie skulle det kunna röra sig om att de pressansvariga 
i sina utsagor undviker sådant som skulle kunna ses som försök att 
manipulera journalister och redaktioner. Det finns även en risk i att 
intervjupersonerna försöker vara till lags genom att svara vad de tror att den 
som genomför studien vill höra (Larsson, 1998: 49). 

Det är svårt att helt eliminera dessa metodproblem men för att minimera 
dem har en rad åtgärder vidtagits. Innan intervjuerna påbörjats gjordes 
ansträngningar för att skapa en mer avslappnad och förtroendefull relation. 
Det gjordes genom en allmänt hållen beskrivning av studiens syften som 
tydliggjorde att den inte gick ut på att anklaga någon för exempelvis 
manipulationer eller på annat sätt moralisera över aktörernas verksamhet. 
Vidare ska inte heller betydelsen av småprat om exempelvis aktuella nyhets- 
och sporthändelser innan själva intervjun underskattas när det gäller att 
göra intervjusituationen mer avslappnad. När man talar om alldagliga saker 
innan intervjun skapas helt enkelt en mer avslappnad miljö (se t.ex. Högvall 
Nordin 2006: 77). Ytterligare ett sätt att styrka tillförlitligheten som jag 
tillämpat i intervjuerna var att intervjupersonerna ombads komma med egna 
konkreta exempel för att belysa deras uppfattningar och upplevelser av det 
studerade fenomenet (jfr Palm 2002: 22). Slutligen har intervjupersonerna 
erhållit löfte om anonymisering då de uttryckt en önskan om detta. Det har 
dock varit tämligen sällsynt och enbart gällt några korta utsagor som 
upplevts som känsliga. 
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Kapitel 5. Bakgrundsfakta om LO och 
förbunden 

5.1 Landsorganisationen i Sverige 
När Landsorganisationen i Sverige (LO) bildades 1898 fanns det redan ett 

stort antal fackförbund som hade bildats från 1880-talets inledning och 
framåt (Nordin, 1988). LO bildades som en samordnande organisation för 
flera av dessa förbund och kunde alltså inte fatta beslut åt medlemsförbun-
den, vilket är en ordning som bestått (ibid: 80).  

Under 1900-talets första decennium växte LO i fråga om förbund som 
anslöt sig och därigenom också medlemsmässigt. Nederlaget i den så kallade 
Storstrejken 1909 ledde till att fackföreningsrörelsen förlorade många 
medlemmar men från och med 1910-talet och långt in på 1980-talet hade 
den fackliga rörelsen ett stadigt ökande medlemstal genom en ökande 
organisationsgrad. (Kjellberg, 2001: 25, Nordin, 1988: 115, 421f)  

Efter sammanslagningen av Metallindustriarbetareförbundet och 
Industrifacket 2006 består LO i skrivande stund av 15 fackförbund med 
sammantaget drygt 1,6 miljoner medlemmar (LO, 2007: 127). Antalet 
medlemsförbund har stadigt reducerats under efterkrigstiden vilket är ett 
uttryck för övergången från yrkesförbund till industriförbund (Bäck & 
Möller, 2003: 165). Organisationsprincipen för de sistnämnda går ut på att 
anställda på en arbetsplats oavsett yrke tillhör samma förbund. Idag återstår 
det bara tre yrkesförbund inom LO: Elektrikerförbundet, Målareförbundet 
samt Musikerförbundet (LO, 2007). Av dessa ingår de två förstnämnda i 
denna studie och kommer därför även ingå i den kortfattade presentationen 
av medlemsförbunden nedan. 

LO är uppbyggt av 13 lokala distrikt och cirka 150 LO-fack i kommunerna, 
vilkas uppgift är att organisera det fackliga och politiska arbetet på lokal och 
regional nivå (www.lo.se). Organisationens högsta beslutande organ är 
kongressen som utser LO:s ledning och förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen 
är det högsta beslutande organet mellan kongresserna och dess arbete 
förbereds av arbetsutskottet, där bland andra ordföranden ingår, och dess 
kansli. Det är ordföranden som har det övergripande ansvaret för hela LO-
kansliets arbete. På kansliet arbetar cirka 100 anställda med bland annat 
opinionsbildning, organisationsfrågor och utredningsarbete. (LO, 2007) 

5.2 LO:s medlemsförbund 
Förutom de två yrkesförbunden Elektrikerförbundet och Målareförbundet är 
samtliga LO-förbund uppbyggda på samma sätt organisatoriskt. Kongressen 
utgör, i likhet med hos LO, högsta beslutande instans. Den utser även 
förbundsstyrelsen som är högsta beslutande organ mellan kongresserna. 
Inom förbundsstyrelsen finns ett utskott, i vilket ordföranden ingår, som har 
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till uppgift att förbereda och verkställa besluten. På några av förbunden, 
huvudsakligen de större, har man även en instans som sammanträder 
årligen. Denna instans är antingen rådgivande till förbundsstyrelsen (t.ex. IF 
Metalls förbundsråd) eller högsta beslutande organ mellan kongresserna 
(t.ex. SEKOs årsmöte) (www.ifmetall.se(a), www.seko.se). 

LO-förbunden är uppdelade på avdelningar som sköter det administrativa 
och ekonomiska arbetet regionalt samt stödjer den fackliga verksamheten på 
arbetsplatserna. Avdelningarnas övergripande beslut fattas av 
representantskapet som består av ombud från arbetsplatserna. 
Representantskapet utser också avdelningsstyrelsen. Antalet avdelningar 
varierar där de större förbunden (t.ex. Byggnads och Kommunal) har lika 
många som antalet län eller ännu fler som Metall, som har 52. De mindre 
förbunden som exempelvis Fastighetsanställdas förbund, Grafiska 
fackförbundet och Elektrikerförbundet, består av ca tio avdelningar. Ute på 
arbetsplatserna finns sedan klubben, på Byggnads sektionen, i vilken 
medlemmarna väljer en styrelse som ska representera dem i det lokala 
fackliga arbetet. På arbetsplatser utan klubb utses ofta ett fackligt ombud och 
inom några förbund, exempelvis Kommunal, utses ett arbetsplatsombud 
även om det finns en klubb (www.kommunal.se). 
 
Svenska Kommunalarbetareförbundet 
Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) bildades 1910 ur 
Spårvägsmannaförbundet och av kommunalarbetare som tidigare varit 
anslutna till Grov- och Fabriksarbetareförbundet (Jensen, 1991).  

Förbundet var med sina cirka 512 000 medlemmar Sveriges största 
fackförbund 2007. Kommunal organiserar över 230 yrken där en stor del 
utgörs av vård- och omsorgsanställda inom kommuner och landsting. 
Förbundet har ungefär 85 anställda på förbundskontoret, drygt 100 
anställda på lokalavdelningarna och över 30 000 arbetsplatsombud. 
(Kommunal verksamhetsberättelse, 2007) 
 
Svenska Livsmedelsarbetareförbundet 
Redan på 1890-talet bildades förbund som organiserade livsmedelsarbetare. 
Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) bildades 1922 genom en 
sammanslagning av dessa, som bland annat inkluderade Tobaksarbetareför-
bundet och Bageri- och konditoriarbetareförbundet. (Sv. Livsmedels-
arbetareförbundet, 1996).  

Livs hade vid 00-talets mitt dryga 40 000 medlemmar som bland annat 
arbetar inom bryggerinäringen, tobaksindustrin och livsmedelsindustrin. På 
förbundskontoret var 13 personer anställda (Livs verksamhetsberättelse, 
2007). 
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Svenska Byggnadsarbetareförbundet 
Vid en konstituerande kongress 1948 beslöts att bilda Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) som ett gemensamt förbund för en 
rad yrkesgrupper inom byggsektorn. Det nya förbundet var en 
sammanslagning bestående av Byggnadsträarbetareförbundet som bildats 
1924, rörarbetare från Metall och byggnadsgrovarbetare från Grov- och 
Fabriksarbetereförbundet. Däremot valde Murareförbundet och Bleck- och 
plåtslagareförbundet att stå utanför. Bägge har dock i efterhand gått upp i 
Byggnads (Landin & Andersson, 1989: 310ff, 402ff). Byggnads organiserar 
alltså arbetstagare i bygg- och anläggningssektorn och är LO:s femte största 
förbund med sina cirka 118 000 medlemmar. På förbundskontoret arbetar ca 
70 personer. (Byggnads, 2007) 
 
Hotell och Restaurang Facket 
Föregångaren till Hotell och Restaurang Facket (HRF) bildades 1918. Sitt 
nuvarande namn fick förbundet 1996 då man ändrade namn från Hotell- och 
restauranganställdas förbund (Jarnhammar, 2005: 73, 178). Förbundet 
organiserar drygt 40 000, huvudsakligen kvinnliga, anställda på bland annat 
krogar, hotell, restauranger och konferensanläggningar. Ett betydande 
problem för förbundet är den låga organisationsgraden. År 2007 hade HRF 
hade 26 anställda på förbundskontoret (HRF verksamhetsberättelse, 2007). 
 
Svenska Transportarbetareförbundet  
År 1897 samlades representanter för fackföreningar bland hamn- och 
åkeriarbetare och bildade Svenska Transportarbetareförbundet (Transport) 
(Sv. Transportarbetareförbundet, 1997). 2007 hade förbundet drygt 65 000 
medlemmar som bland annat arbetade i hamnar, på flygplatser, åkerier och 
taxi- och bussföretag. Antalet medlemmar hade då på ett år minskat med 
cirka 10 procent. Antalet anställda på förbundet var ungefär 130 (Transport 
verksamhetsberättelse, 2007). 
 
Svenska Elektrikerförbundet 
Svenska Elektrikerförbundet (SEF) bildades 1906 och var i samband med 
studiens genomförande ett av LO:s minsta förbund med sina cirka 26 000 
medlemmar och ca 14 anställda. Förbundet är ett av fåtalet återstående 
yrkesförbund och organiserar medlemmar som bland annat arbetar med 
elinstallationer och på radio-TV- och serviceområdet. I likhet med 
Målareförbundet skiljer sig även Elektrikerförbundet från de övriga i fråga 
om beslutsstruktur. Istället för förbundsstyrelse har SEF ett centralt 
representantskap som sammanträder två gånger om året. Var fjärde år 
sammanträder ett utvidgat representantskap som ersätter den avskaffade 
kongressen. (SEF verksamhetsberättelse, 2007) 
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Fastighetsanställdas förbund 
Fastighetsanställdas förbund (Fastighets) bildades 1936 under namnet 
Fastighetsarbetareförbundet och fick sitt nuvarande namn 1965 (Nordin, 
1988: 424). Förbundet organiserar bland annat städare, fastighetsskötare 
och kvartersvärdar vid privata, allmännyttiga och kooperativa 
bostadsföretag. 2007 hade man ungefär 36 000 medlemmar och antalet 
anställda var cirka 50, varav dryga hälften på förbundskontoret. (Fastighets 
verksamhetsberättelse, 2007) 
 
Grafiska fackförbundet – Mediafacket 
När föregångaren till Grafiska fackförbundet, Svenska Typografförbundet, 
bildades 1886 var det Sveriges första nationella fackförbund. Förbundet fick 
sitt nuvarande namn 1973 efter en sammanslagning mellan ovan nämnda 
förbund, Svenska Bokbindareförbundet och Svenska Litografförbundet. 
Grafiska fackförbundet – Mediafacket (GF) var med sina dryga 21 000 
medlemmar och cirka 20 anställda ett av de minsta LO-förbunden vid 
tidpunkten för studien (GF verksamhetsberättelse, 2007). 
 
Handelsanställdas förbund 
Handelsanställdas förbund (Handels) föregångare Svenska Varuutkörare-
förbundet bildades i Malmö 1906. I samband med detta beslöts också att det 
nybildade förbundets expedition skulle placeras i Malmö samt att 
förbundsstyrelsen skulle sammanträda där (Hjelm, 2006: 30f). Förbundet 
fick avslag när de ansökte om medlemskap i LO med hänvisning till att de 
istället borde ansluta sig till Transportarbetareförbundet. LO:s beslut, som 
motiverades med att det skulle leda till mer bärkraftiga förbund, ledde till att 
förbundet efterföljande år bytte namn till Svenska Varuutkörare och 
Handelsarbetareförbundet (ibid: 35f). Efter ytterligare turer blev förbundet 
medlem i LO 1912 och 1916 bytte man namn till Svenska Handelsarbetare-
förbundet efter att andelen lager- och butikspersonal ökat på varuutkörarnas 
bekostnad (ibid: 40ff).  

Förbundet fick sitt nuvarande namn 1956 och var 2007 LO:s tredje största 
förbund med cirka 150 000 medlemmar (Handels verksamhetsberättelse, 
2007). Majoriteten av dem är kvinnor och arbetar inom detaljhandeln men i 
förbundet ingår även bland annat florister, frisörer och lagerarbetare. 
Handels hade 2007 drygt 50 anställda (ibid).  
 
Svenska Målareförbundet 
Svenska Målareförbundet är, i och med att det bildades 1887, Sveriges äldsta 
nu verksamma fackförbund. Den enda förändringen består i ett namnbyte 
från Måleriarbetareförbundet till det nuvarande namnet 1913 (Nordin, 1988: 
425). Målareförbundet är ett av fåtalet kvarvarande yrkesförbund och 



 

 - 54 - 

organiserar cirka 15 500 byggnadsmålare, servicearbetare samt bil- och 
industrilackerare. Antalet anställda var 2007 cirka 20 på förbundskontoret 
kompletterat av 28 ombudsmän ute på avdelningarna (Sv. Målareförbundet, 
verksamhetsberättelse 2007). Målareförbundet avviker i beslutsstrukturen 
en smula från övriga LO-förbund eftersom man inte har någon kongress. I 
dess ställe har man ett förbundsmöte som sammanträder en gång om året 
(ibid). 
 
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet 
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet (Pappers) bildades 1920 av 
pappersarbetare som tidigare hade varit organiserade i Grov- och 
Fabriksarbetareförbundet och massaarbetare från Sågverksindustriarbetare-
förbundet (Nordin, 1988: 425). Pappers hade vid 2007 års utgång drygt 
21 000 medlemmar varav över 80% är män. Förbundet har med sina dryga 
97% en anmärkningsvärt hög organisationsgrad. Anmärkningsvärt är också 
att förbundet har 62 avdelningar vilket till och med är fler än IF Metall. På 
Pappers förbundskontor var cirka 20 personer anställda 2007 (Pappers 
verksamhetsberättelse, 2007). Det stora antalet avdelningar kommer sig av 
att varje pappersbruk har en egen avdelning. Kännetecknande för förbundet 
är just att det är koncentrerat till ett fåtal, geografiskt utspridda, platser i 
landet. Pappers organiserar samtliga yrkesgrupper som har anställning i 
pappersindustrin, vilket bland annat inkluderar processoperatörer, 
elektriker och lokalvårdare (ibid). 
 
Facket för Service och Kommunikation  
Facket för Service och Kommunikation (SEKO) har en brokig historik och 
hette fram till 1995 Statsanställdas förbund (SF) (www.seko.se). 
Statsanställdas förbund hade i sin tur bildats 1970 genom en sammanslag-
ning av en rad förbund som organiserade medlemmar som huvudsakligen 
arbetade i den statliga sektorn. Bland dessa återfanns exempelvis 
Postförbundet, Järnvägsmannaförbundet, Teleförbundet och 
Vägarbetareförbundet (Nordin, 1988: 426). Namnbytet till SEKO skedde i 
samband med att SF gick samman med Sjöfolksförbundet och kan också 
förstås mot bakgrund av de privatiseringar och avregleringar som ägt rum i 
Sverige sedan tidigt 1990-tal. SEKO hade vid mitten av 00-talet ungefär 
140 000 medlemmar som bland annat arbetar med post- och 
telekommunikation, vägar, järnvägs- och sjötrafik samt kriminalvård. På 
SEKOs förbundskontor arbetade cirka 70 personer (SEKO, verksamhetsbe-
rättelse 2007). 

 
Skogs- och Träfacket 
Skogs- och Träfacket bildades 1998 genom en sammanslagning av 
Skogsarbetareförbundet, som hade bildats 1918 som Skogs- och 
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flottningsarbetareförbundet, och Träindustriarbetareförbundet som 
tillkommit 1924 (Nordin, 1988: 426). Förbundet hade vid mitten av 00-talet 
cirka 50 000 medlemmar inom skogsbruk samt trä- och sågverksindustrin 
och ungefär 20 anställda på förbundskontoret (Skogs- och Träfacket, 
verksamhetsberättelse 2006).  
 
Svenska Metallindustriarbetareförbundet (idag IF Metall) 
Svenska Metallindustriarbetareförbundet (Metall) hade sitt ursprung i 
Svenska Jern- och Metallarbetareförbundet som bildades 1888 och 
Gjutareförbundet som tillkom 1893 (Nordin, 1988: 425). I början av 1990-
talet blev även gruvarbetarna medlemmar i Metall (www.ifmetall.se (b)). År 
2006 slogs Metall samman med Industrifacket varvid det nya förbundet 
Industrifacket Metall skapades. Metall hade innan sammanslagningen 
ungefär 360 000 medlemmar som huvudsakligen arbetade inom stål- och 
verkstadsindustrin (Metall verksamhetsberättelse, 2005: 44). Det nybildade 
IF Metall hade efter sammanslagningen dryga 400 000 medlemmar, varav 
23% kvinnor, och är med detta LO:s näst största förbund. På 
förbundskontoret arbetade då nästan 200 personer (IF Metall 
verksamhetsberättelse, 2007). 
 
Industrifacket (idag IF Metall) 
Industrifacket (IF) existerade endast de 13 åren mellan 1993 och 2006 
(www.ifmetall.se(b)). Förbundet bildades genom ett samgående mellan 
Beklädnadsarbetarnas förbund och Svenska Fabriksarbetareförbundet 
(ibid). Det förstnämnda av dessa två hade tillkommit 1972 genom 
sammanslagningen av en rad yrkesförbund inom tekoindustrin som 
exempelvis Sko- och läderarbetareförbundet, Svenska Skrädderiarbetareför-
bundet och Textilarbetareförbundet (Nordin, 1988: 423). Fabriksarbetare-
förbundet hade skapats 1949 och organiserade bland annat de som arbetade 
inom plast-, kemi- och läkemedelsindustrin (www.ifmetall.se). I samband 
med samgåendet med Metall hade Industrifacket cirka 82 000 medlemmar 
(IF verksamhetsberättelse, 2005).  
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Kapitel 6. Fackföreningsrörelsen och 
news management – sex utvecklings-
tendenser 
I LO:s och medlemsförbundens försök att möta massmediernas ökade 
betydelse i samhällsdebatten och framväxten av news management går det 
att urskilja sex utvecklingstendenser. Jag har valt att beteckna dessa 
utvecklingstendenser som institutionalisering, lokalisering, 
positionshöjning, universalisering, mediemonitorering och 
krisfokusering. Dessa utvecklingstendenser har urskiljts genom en 
närläsning av de delar av källtexterna som behandlat massmedier och 
organisationernas kontakter med dessa. I denna närläsning har sex teman 
kunnat urskiljas eftersom de återkommit i materialet. Jag har valt att 
betrakta dessa teman som utvecklingstendenser eftersom de växer fram över 
tid. Jag kommer även att visa hur dessa utvecklingstendenser kan sättas i 
samband med ett antal strukturella villkor för de fackliga massmediekontak-
terna. Dessa villkor hör hemma på de två övre nivåerna i den analysfigur 
som presenterades i avsnitt 2.7. Det handlar om de övergripande 
strukturerna och om de specifikt organisatoriska strukturerna. Bland de 
sistnämnda berörs den ekonomiska och politiska utvecklingen samt 
massmediernas utveckling. Dessa strukturella villkor kommer att 
kompletteras med en diskussion kring betydelsen av ett antal ”fokuserande 
händelser” (Kingdon, 1995). Det är händelser som kan sättas i samband med 
fackföreningsrörelsens syn på massmedier och kontakter med dessa. 

6.1 Institutionalisering 
Med institutionalisering syftar jag på i vilken utsträckning LO och de olika 

förbunden formaliserat kontakterna med massmedierna genom att 
exempelvis skapa en tjänst eller till och med en enhet för just denna 
verksamhet. Graden av institutionalisering är intressant då det indikerar 
vilken betydelse fackföreningsrörelsen tillmätt news management vid olika 
tidpunkter genom dess historia. 

Först med att inkludera massmediekontakter som en del av organisatio-
nens övriga verksamhet var inte helt överraskande LO centralt. Första 
gången förslaget om att Landsorganisationen skulle inrätta en 
”pressombudsman” väcktes var i efterdyningarna av riksdagsvalet 1928 (LO-
kongressen 1931. Landssekretariatets anförande). Valrörelsen hade 
kännetecknats av mycket hårda angrepp på socialdemokratin från den 
politiska högern. Ett genomgående tema i angreppen var kombinationen av 
den traditionella rysskräcken med rädslan för kommunismen, inte minst på 
de klassiska ”kosackaffischerna”. Valet kom också att innebära en kraftig 
tillbakagång för SAP. (Norborg 1995: 191) 
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På LO-kongressen 1931 föreslog Landssekretariatet ”att kongressen måtte 
bemyndiga sekretariatet att för pressinformation i fackliga frågor anställa en 
lämplig journalist” (LO-kongressprotokoll 1931, motion nr 124). Förslaget 
motiverades dels med behovet av att möta ”vilseledande föreställningar som 
förekomma uti den syndikalistiska och den kommunistiska pressen” och dels 
för att möta mot fackföreningsrörelsen riktad opinionsbildning av Allmänna 
valmansförbundet (nuvarande Moderata samlingspartiet) och 

”högerpressens hetsagitation”. (LO-kongressprotokoll 1931, motion nr 124) 
Det kom att dröja ända fram till den 15 mars 1933 innan Landssekretaria-

tet anställde organisationens första pressombudsman för att som det hette:  

…informera företrädesvis arbetarepressen om aktuella händelser inom 
fackföreningsvärlden samt att med uppmärksamhet följa den borgerliga pressens 
tendentiösa skriverier om rörelsen samt om möjligt bemöta dem. (LO:s 
verksamhetsberättelse 1933) 

Här tydliggörs två av motiven bakom inrättandet av en pressombudsman. 
För det första handlade det om att förse de socialdemokratiska tidningarna 
med bakgrundsinformation eller till och med färdiga artiklar. För det andra 
handlade det om att skydda organisationen i vad som upplevdes som en 
mycket fientlig pressomgivning. Intressant att notera är att LO i en svensk 
kontext är förhållandevis tidiga med att inrätta en presstjänst. Larsåke 
Larsson (2005b) har visat på att informationsverksamheten i Sverige 
huvudsakligen började utvecklas under Andra världskriget och då framförallt 
på statliga myndigheter och verk. 

Av LO-förbunden var Handelsanställdas förbund tidigast ute med att 
institutionalisera arbetet med news management. I början av 1958 anställde 
förbundet en funktionär med uttalat ansvar för massmediekontakter. En 
tidigare tillfälligt anställd på LO:s pressinformation tillträdde en 
försökstjänst som sedermera permanentades. Hans uppgift bestod även av 
att förse förbundets funktionärer med pressinformationer. (Handels 
verksamhetsberättelse 1958) 

Handels förhållandevis tidiga institutionalisering av kontakterna med 
massmedierna bör nog dels förstås med bakgrund av att förbundet 
medlemsmässigt var relativt stort om än inte något av de allra största 
förbunden. Dels kan den typ av yrkeskategori som förbundet representerar 
ha varit av betydelse. I och med att Handels medlemmar arbetar inom 
servicesektorn är det svårare att förbättra arbetsvillkor och löner med hjälp 
av strejkvapnet än vad de är för förbunden inom industrin. Strejker inom 
servicesektorn påverkar inte bara arbetsgivaren utan även allmänheten på 
ett påtagligt sätt. Med detta som bakgrund kan opinionsbildning ha setts 
som ett lockande alternativ eller åtminstone som ett komplement. 
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1970-talet kom att bli det decennium då arbete med massmediekontakter 
på allvar började göra avtryck i LO-förbundens verksamhet. Efter ett beslut 
av Metalls överstyrelse i november 1969 tillsattes en informationsombuds-
man parallellt med inrättandet av en informationsavdelning påföljande år 
(Metall, Rapport om studie- och informationsverksamheten, 1973). I en 
rapport inför Metallkongressen 1973 framkommer att informationsom-
budsmannen och hans medhjälpare huvudsakligen spridit och inhämtat 
information inom organisationen. Som ett av flera exempel på vad de i övrigt 
arbetat med nämns också kontakter med massmedierna: 

Upplysningar om fackliga aktiviteter och aktualiteter till press, nyhetsbyråer och 
radio-TV. (Metall, Rapport om studie- och informationsverksamheten, 1973) 

I slutet av 1979 kom Metall också att anställa en person med uttalat ansvar 
för kontakterna med massmedierna. En före detta arbetsmarknadsreporter 
från Aftonbladet tillträdde den nya tjänsten som titulerades pressombuds-
man (Metall verksamhetsberättelse, 1980: 67, 73). 

När Statsanställdas förbund (numera SEKO) bildades i slutet av 1960-
talet inrättades en informationsavdelning vars uppgift bland annat skulle bli 
att producera ett ”informationscirkulär” till massmedierna, presskonferenser 
samt en årlig informationskonferens för journalister i dags- och 
fackförbundspress, nyhetsbyråer samt radio och TV (SF Organisationskom-
mitténs förslag 1969). Ytterligare ett av de större LO-förbunden som inledde 
ett arbete med news management under denna period var Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet. I december 1973 anställdes den första 
pressombudsmannen och då med placering på den tre år tidigare skapade 
informationsavdelningen (Byggnads verksamhetsberättelse 1972, 1973).  

Det finns ett samband mellan storleken på förbunden och institutionalise-
ringen av arbetet med news management. Det största LO-förbundet, Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, var också tidigt ute i fråga om kontakter med 
massmedierna. Det var visserligen först 1980 som förbundet etablerade en 
tjänst som ”press- och informationsombudsman” (Kommunal 
verksamhetsberättelse 1980: 90) men en informationsavdelning bestående 
av en ”informationsredaktör” hade skapats redan i februari 1972 (ibid). 

De mindre LO-förbunden hade inte samma förutsättningar som de stora 
att inrätta egna tjänster för informations- och pressansvariga. Som en 
lösning på detta dilemma har några av de mindre förbunden låtit sina 
respektive förbundstidningsredaktörer ansvara för kontakterna med 
massmedierna. En tanke bakom detta kan vara att de i sin egenskap av 
redaktörer förutsattes ha förhållandevis goda kunskaper om massmedier och 
journalistik. På Svenska Fabriksarbetareförbundet (sedermera del av 
Industrifacket) hade exempelvis redaktören på Fabriksarbetaren i mitten av 
1970-talet i uppgift att ”informera massmedia genom pressmeddelanden, 
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presskonferenser och personliga kontakter” (Fabriks verksamhetsberättelse, 
1976). Detsamma gällde för Svenska Livsmedelsarbetareförbundet och 
Hotell- och restauranganställdas förbunds tidningar fram till det att press- 
och informationsansvariga anställdes 1987 respektive 1995 (Livs 
verksamhetsberättelse 1987, HRF verksamhetsberättelse 1995). 

Institutionaliseringen av arbetet med massmediekontakter gör sig för de 
mindre LO-förbunden huvudsakligen gällande under 1980-talet. År 1980 
inrättade både Svenska Skogsarbetareförbundet och Träindustriarbetareför-
bundet tjänster för press- och informationsansvariga (Skogs verksamhetsbe-
rättelse 1980: 57, Trä verksamhetsberättelse 1980: 186). I mitten av 
decenniet blev en sedan tidigare anställd informationsombudsman på 
Svenska Målareförbundet satt att leda en informationskommitté, som bland 
annat skulle ”följa massmedier och andra organisationens information” 
(Svenska Målareförbundet verksamhetsberättelse 1985: 15f). Även på 
Grafiska Fackförbundet inrättades en tjänst som informationsansvarig under 
denna period. Syftet med nyanställningen uppgavs vara att skapa mer 
regelbunden information till bland annat massmedierna (GF 
verksamhetsberättelse 1986: 29f). 

Under 1990-talet sker en fortsatt institutionalisering av arbetet med news 
management på några av förbunden och då främst i samband med 
förbundssammanslagningar. Bildandet av Industrifacket 1994 och Skogs- 
och Träfacket 1998 innebar i bägge fallen att press- och informationsansva-
riga tillsattes. Det senaste i raden av förbund att tillsätta en funktionär som 
var ansvarig för ”presskontakter och information” var Svenska 
Pappersarbetarförbundet, vilket skedde år 2000 (Pappers verksamhetsberät-
telse 2000: 31).  

Tendensen till en ökad institutionalisering av arbetet med nyhetsstyrning 
på LO och medlemsförbunden är dock inte entydig. Ett antal av de mindre 
LO-förbunden, Fastighetsanställdas förbund, Svenska Transportarbetareför-
bundet samt Svenska Elektrikerförbundet, saknar alltjämt funktionärer med 
uttalat ansvar för kontakterna med massmedierna. Detta kommer att 
analyseras längre fram. 

 

6.2 Lokalisering 
Lokalisering ska i detta sammanhang förstås som en utveckling mot att 

arbetet med news management i ökad utsträckning genomförs på den lokala 
nivån i organisationerna. Detta ska dock inte tolkas som en ”utlokalisering” 
eftersom det inte har inneburit en minskning av arbetet med 
massmediekontakter på central nivå utan snarare tvärtom. Tendensen mot 
lokalisering indikerar ett större intresse för massmediekontakter samt att 
denna verksamhet i ökad utsträckning genomsyrar hela organisationen. 
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I likhet med institutionaliseringen av news management var Handelsan-
ställdas förbund något av pionjärer i fråga om lokalisering i arbetet med 
massmediekontakter. Redan 1950 uppmärksammades vikten av kontakter 
med dagspressen i ”Vägvisare för propaganda- och mötesverksamheten” 
(Handels 1950), en skrift som riktade sig till lokalt och regionalt 
förtroendevalda. I den pekas på möjligheterna att få massmedial 
uppmärksamhet bland annat när ett stort informationsmöte arrangeras eller 
i samband med att en avdelning uppnår ett visst medlemstal.  

Ett större intresse för lokala och regionala massmedier på LO centralt 
tydliggörs genom den provverksamhet med en lokal pressombudsman som 
inleddes i Skåne i början av 1970-talet. Det rörde sig om en halvtidstjänst där 
den andra halvan utgjordes av arbete på tidningen Arbetet. Med tanke på 
den något känsliga relationen mellan journalister och pressinformatörer som 
existerar idag kan detta förhållande betraktas som iögonfallande. 
Provverksamheten inleddes 1970 och pågick fram till 1972 års utgång. 
Försöket med lokal pressombudsman fick även en efterföljare i Västsverige 
under perioden 1974 till 1977. (LO:s verksamhetsberättelse 1970, 1972, 1974, 
1977) 

I etableringen av ett arbete med lokala och regionala massmediekontakter 
är det återigen de större medlemsförbunden som är tidigast ute. Redan 1972 
tog Svenska Byggnadsarbetareförbundet fram en handledning för 
presskontakter som var tänkt att ge avdelningarna stöd i denna verksamhet 
(Byggnads verksamhetsberättelse 1972). Svenska Metallarbetareförbundets 
kongress 1973 beslutade utifrån en kongressrapport att varje 
avdelningsstyrelse skulle utse en informationsansvarig med bland annat 
ansvar för utåtriktad information till lokal och regional dagspress och radio 
(Metall Rapport om studie- och informationsverksamheten, 1973).  

I mitten av 1970-talet genomförde alltså Metall vad som närmast kan 
betecknas som en institutionalisering av det lokala arbetet med news 
management. Handels genomgick en liknande utveckling några år senare. På 
1976 års kongress behandlades ett betänkande från förbundets 
informationsutredning. I detta betänkande föreslogs bland annat att studie- 
och informationsråden ute på avdelningarna skulle ha det direkta ansvaret 
för de regionala massmediekontakterna och att en av dess medlemmar skulle 
utses till presskontakt. Styrelsen tillsammans med studieorganisatören 
skulle vara ansvariga för massmediefrågorna lokalt. (Handels 
kongressprotokoll 1976) 

Påföljande år var det Statsanställdas förbunds tur att skapa en 
organisation kring de lokala massmediekontakterna. Kongressen 1977 beslöt 
att rekommendera avdelningarna att inrätta ett studie- och informationsut-
skott samt att regionala kurser skulle skapas i vilka bland annat lokala 
massmediekontakter skulle ingå som ett ämne (SF verksamhetsberättelse 
1977: 7). Det här pekar på det intresse som förbundet, i likhet med flera 
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andra förbund, visade gentemot lokala och regionala massmedier under 
1970-talet. 

För Svenska Kommunalarbetareförbundets del tog sig det ökade intresset 
för lokal news management under 1970-talet sig uttryck i ett antal 
konferenser rubricerade ”Lokala presskontakter, ännu en väg att informera”. 
Konferenserna riktades till samtliga avdelnings- och sektionsordföranden 
samt lokala ombudsmän. På dessa deltog även journalister från lokala 
tidningar för att, som det hette, ”frankt delge sina synpunkter på fackets 
kontakter med pressen och vice versa”. Syftet med konferenserna var att få 
igång en diskussion i förbundet om ”nödvändigheten och behovet av goda 
relationer med olika typer av medier”. (Kommunal verksamhetsberättelse 
1977: 53f) 

I mitten av 1980-talet kom såväl Kommunal (Verksamhetsberättelse 
1986) som Byggnads (Verksamhetsberättelse 1984) att genomgå en ännu 
tydligare lokalisering av news managementpraktiken när de i likhet med 
bland annat Metall utsåg ansvariga för massmediekontakter ute på 
avdelningarna. 

I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet går det också att urskilja ett 
ökat intresse för lokala massmediekontakter även på de mindre LO-
förbunden. Såväl Svenska Målareförbundet (Verksamhetsberättelse 1978) 
som Svenska Skogsarbetareförbundet (Verksamhetsberättelse 1980) skapade 
kurser i news management för lokala företrädare under denna tid. För 
Skogsarbetareförbundets del ska dessa kurser på ett mycket konkret sätt ha 
syftat till att förbättra de lokala och regionala massmediekontakterna: 

Kursdeltagarna fick även träffa representanter för tidningar och lokalradion. 
Avsikten med dessa kontakter var att genom ett direkt erfarenhetsutbyte mellan 
deltagarna och massmediaföreträdare underlätta kommande kontakter mellan 
massmedia och våra avdelningar. (Skogs verksamhetsberättelse 1980: 87) 

Även Träindustriarbetareförbundet (Verksamhetsberättelse 1982:77) 
började under denna period utbilda lokala funktionärer i news management 
medan Svenska Livsmedelsarbetareförbundet gjorde detsamma för 
avdelningarnas informationsansvariga från och med slutet av decenniet 
(Livs verksamhetsberättelse 1980:45f). 

Under 1990-talet går det att märka en ytterligare tendens till lokalisering 
av arbetet med massmediekontakter på såväl de större som de mindre 
förbunden. Från 1990-talets början följer Hotell och restauranganställdas 
förbund i spåren på de organisationer som anordnat kurser i massmediekon-
takter för anställda och förtroendevalda (Kongressprotokoll 1993, motion 
P5). Kännetecknade för de större förbundens arbete med lokala 
massmediekontakter under decenniet var den rika floran av handböcker 
kring detta som producerades. Ett exempel utgörs av Metalls skrift 
”Informera och skapa opinion” (1996). Den innehåller bland annat konkreta 
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råd för hur de fackliga företrädarna bör arbeta för att uppnå gynnsam 
publicitet för den egna organisationen. Den går igenom och förklarar 
journalistikens nyhetskriterier, journalisternas arbetsrutiner samt 
massmediernas regelverk. Detta utmynnar i förslag på hur pressmeddelan-
den ska utformas, presskonferenser anordnas och till och med konkreta 
instruktioner hur man bör agera i intervjusituationer med såväl press som 
etermedier. SEKOs ”Förtroendepraktikan” (1996) och Kommunals ”Kontakt 
med media” (1998) utgör andra exempel som i sina respektive upplägg 
uppvisar stora likheter med Metalls handbok. 

I slutet av 1990-talet och under inledningen av påföljande decennium kom 
ytterligare några av de mindre förbunden att organisera utbildningar i 
massmediekontakter för lokala företrädare. Bland dessa återfinns det 
nyligen sammanslagna Skogs- och Träfacket (Handlingsprogram 1998, 
Verksamhetsberättelse 2005:7), Pappersindustriarbetareförbundet 
(Verksamhetsberättelse 2003) och Transportarbetareförbundet (Facklig 
opinionsbildning 1999). De sistnämnda tog även fram en handbok för denna 
verksamhet (ibid). 

I likhet med institutionaliseringen går det att notera en frånvaro av vissa 
förbund i denna aspekt av utveckling av news management. Återigen är det 
på de allra minsta, Fastighetsanställdas förbund, Grafiska fackförbundet och 
Elektrikerförbundet, som den utvecklingstendens som jag valt att beteckna 
som lokalisering, lyser med sin frånvaro. 

6.3 Positionshöjning 
Den tredje utvecklingstendensen som jag urskiljt i fackföreningsrörelsens 

arbete med news management har jag valt att kalla positionshöjning. Det rör 
sig om på vilken nivå i organisationen som den som är ansvarig för 
massmediekontakterna placeras. Tendensen till positionshöjning syftar rent 
konkret på en utvecklingstendens som innebär att den pressansvarige 
upphöjs till att befinna sig i organisationsledningens absoluta närhet. 
Positionshöjningen menar jag är intressant ur tre aspekter. För det första ger 
den en indikation på vilken betydelse de fackliga organisationerna tillmätt 
massmediekontakterna. För det andra kan det tyda på att hänsyn till 
massmediala konsekvenser kommit att påverka organisationernas agerande 
om den pressansvarige får sitta med i de beslutande och verkställande 
organen. Slutligen innebär en positionshöjning att den pressansvarige står 
bättre rustad i kontakterna med massmedierna. Detta i och med att närvaro i 
samband med att beslut diskuteras och fattas ger möjligheter att tillägna sig 
bakgrundsinformation kring organisationens agerande (jfr Manning, 1998: 
105f; Larsson, 2005b: 144f). 

I fråga om positionshöjning utgör LO centralt ett mycket tydligt exempel. 
Massmediekontakterna sköttes fram till 1982 av LO:s pressinformation som 
var placerad under Informationsenheten. Detta år förflyttades pressenheten 
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till arbetsutskottets kansli. Detta innebar en placering i direkt anslutning till 
organisationens högsta ledning i och med att arbetsutskottet, som bestod av 
ordföranden, vice ordföranden samt avtalssekreteraren, hade till uppgift att 
samordna den dagliga ledningen av LO (LO:s verksamhetsberättelse 1982). 
Under inledningen av det nya millenniet sker återigen en omorganisation på 
LO. Tjänsten som pressombudsman omdöps till presschef och i denna tjänst 
kom också att ingå ledningen av arbetsutskottets kansli. Presschefen kom 
alltså att leda den instans som planerar och administrerar både möten med 
arbetsutskottet och styrelsen som helhet (LO verksamhetsberättelse 2001). 
Rent konkret innebar det att leda de som fortlöpande arbetar fram:  

…förslag om vilka frågor som ska prioriteras av ledningen och vilka massmediala 
opinionsinsatser som ska göras. (LO:s verksamhetsberättelse 2001) 

Under 1990-talet blev tendensen mot att LO-förbunden flyttade upp de 
pressansvariga till ordförandens närhet mycket tydlig. På Byggnads 
(Verksamhetsberättelse 1992) och Statsanställdas förbund (Verksamhetsbe-
rättelse 1993) sker det i decenniets inledning medan den under decenniet 
nybildade förbunden Industrifacket (Verksamhetsberättelse 1998) och 
Skogs- och träfacket (Verksamhetsberättelse 1998) genomför det 1998. 
Utvecklingen fortsätter under 00-talets första hälft då Grafiska 
fackförbundets informatör börjar delta på förbundsstyrelsemötena och i det 
verkställande utskottet (GF verksamhetsberättelse 2003: 4). På Livs placeras 
den pressansvarige efter en omorganisation året därpå under 
Omvärldsenheten som leddes av förbundsordföranden (Livs verksamhetsbe-
rättelse 2004: 7). 

Det är intressant att notera att det på Sveriges största fackförbund, 
Kommunal, först under 2000-talet på allvar går att märka en dylik 
positionshöjning. Detta sker efter ett ”marknadsförningsprojekt” som 
tillsatts av förbundsledningen 2000. Projektet visade på tre vägar som 
förbundet borde gå, där den första gällde förbättrade massmediekontakter: 

Ett effektivare och förstärkt mediearbete som springer ur ett nära samarbete mellan 
förbundets ledning och pressansvarig samt vilar på synen att kommunikation är en 
viktig del av det fackliga ledarskapets strategiska arbete. (Marknadsföringsprojek-
tets slutrapport, Kommunal 2003)  

Ett iögonfallande undantag till utvecklingen mot att den pressansvarige 
placeras i förbundens högsta ledning utgörs vid en första anblick av Metall. 
Under 1980-talet var förbundets pressansvarige placerad på Ordförandens 
kansli (Metall verksamhetsberättelse 1982, 1988). Under 1993 överfördes 
dock ansvaret för massmediekontakter från Ordförandekansliet till 
Informationsenheten. Detta behöver dock inte ha inneburit mindre täta 
kontakter med förbundsledningen och mindre inflytande över 
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organisationens agerande då den dåvarande pressombudsmannen kom att 
leda informationsenheten. Dessutom satt pressombudsmannen med i 
Förbundsstyrelseberedningen, som då ledde arbetet på förbundskontoret. 
(Metall verksamhetsberättelse, 1993, 1994)  

I fråga om positionshöjning bör tilläggas att någon sådan utveckling inte 
går att märka av på Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas förbund eller 
Transportarbetareförbundet. På dessa förbund har dock ordföranden eller 
vice ordföranden varit den som ansvarat för kontakterna med 
massmedierna.  

6.4 Universalisering 
Universalisering är benämningen på en utveckling från en särskiljning i LO:s 
och medlemsförbundens news management mellan arbetarrörelseägda 
tidningar, ”A-press”, och borgerliga tidningar, ”B-press”. Det innebär att de 
fackliga organisationerna istället för att huvudsakligen eller till och med 
uteslutande vända sig till A-pressen i allt högre utsträckning vänder sig till 
hela dagspressen. Förekomsten av en sådan utveckling är av intresse då det 
innebär en tydlig begränsning i arbetet med news management om en 
organisation enbart vänder sig till en mindre grupp tidningar. Det indikerar 
även en annorlunda syn på news management som innebär att ett väl utfört 
arbete kan ge god publicitet även i ”B-pressen”. 

Den organisation inom fackföreningsrörelsen där universaliseringen 
framträder allra tydligast är LO centralt. Institutionaliseringen av arbetet 
med massmediekontakter i början av 1930-talet motiverades med behovet av 
att bemöta de borgerliga tidningarnas skildring av fackföreningsrörelsen. 
Det uttalade syftet med den nya tjänsten som pressombudsman var att 
denne skulle förse endast A-presstidningar med artiklar och bakgrundsin-
formation. Det är också på detta sätt verksamheten verkar ha fortlöpt under 
1930- och 1940-talen. I 1942 års verksamhetsberättelse heter det exempelvis 
att ”(e)tt mycket stort antal artiklar och notiser har distribuerats till den 
socialdemokratiska pressen”. År 1953 frångick slutligen LO:s 
pressinformation principen att inte skicka pressmeddelanden till borgerliga 
tidningar. Detta skedde genom skapandet av en fjärde serie av 
pressmeddelanden som skickades till hela dagspressen. Detta kompletterade 
de tre redan existerande serierna, som skickades till A-press, 
fackförbundspress och internationell press. Bara 17 pressmeddelanden gick 
dock ut i den nystartade serien, medan över 100 gick ut i den första serien. 
(LO:s verksamhetsberättelse 1953) 

En stadig ökning av pressmeddelanden till hela dagspressen resulterade i 
att det i början av 1960-talet utgick nästan lika många till samtliga tidningar 
som de som enbart gick ut till A-pressen (121 mot 129). I 1961 års 
verksamhetsberättelse understryks samtidigt att pressavdelningen inte bara 
skickade pressmeddelanden till A-pressen utan också material ”vilket är 
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färdigredigerat och direkt kan publiceras”. (LO:s verksamhetsberättelse 
1961) 

På mitten av 1960-talet är det tydligt att de borgerliga tidningarna 
omnämns i allt mer positiva ordalag i skildringar av organisationens arbete 
med massmediekontakter: 

Påtagligt är att tidningar utanför A-pressen visat större intresse än tidigare för 
fackligt nyhetsmaterial. Detta avspeglas inte bara i en bättre publicering av utsänt 
material utan också starkt ökade muntliga förfrågningar från hela landet i 
dagsaktuella frågor. (LO:s verksamhetsberättelse 1964) 

I början av 1970-talet avskaffar LO:s pressavdelning slutligen 
uppdelningen med olika serier av pressmeddelanden för dagstidningar av 
olika politisk färg. De ersattes med ”LO-nytt” som skulle skickas till alla 
dagstidningar, fackförbundstidskrifter samt radio och TV. Det sista som 
återstod av uttalat stöd till A-pressen i pressombudsmännens arbete var nu 
särskilda kontaktträffar med chefredaktörerna för dessa tidningar (LO:s 
verksamhetsberättelse 1970). Till dessa kontakt- och informationsträffar 
som pressenheten arrangerade för A-pressens chefredaktörer och 
fackförbundstidningarnas redaktörer inbjöds också riksdagsjournalisterna 
och arbetsmarknadsreportrarna i dagspress, radio och TV från slutet av 
1970-talet (LO:s verksamhetsberättelse 1980). 

Inom LO pågick under 1970-talet en diskussion kring vikten av A-pressen 
där det i ett internt diskussionsmaterial bland annat hette att dessa tidningar 
spelade ”en omistlig roll för den politiska debatten” då de ”saboterar 
monopoltidningens möjlighet att styra debattinnehållet” (Facket och 
massmedierna, LO, 1976). Samma år, 1976, publicerade LO dock ett utkast 
till en handbok för fackliga massmediekontakter där tonen mot de borgerliga 
tidningarna är en annan: 

Vi har traditionellt goda kontakter med A-pressen. Våra kontakter med B-pressen 
och etermedia är däremot sämre. Därför blir en satsning på bättre massmediakon-
takter värdelös om inte alla journalister behandlas lika – oavsett vem de arbetar för. 
(Kontakt med massmedierna, LO, 1976) 

Här ges alltså uttryck för en tydlig önskan om att medlemmar och 
förtroendevalda ska arbete gentemot en universalisering. 

Kongressdiskussionerna 1981 visar på den förändring som skett under de 
50 år som förflutit sedan inrättandet av en pressombudsman. Flera motioner 
andas skepsis mot massmedierna i allmänhet och den borgerliga pressen i 
synnerhet. I en motion från Statsanställdas förbund i Stockholm talas 
exempelvis om ”hysteriska angrepp” där LO-företrädare pekats ut som 
myglare och beskrivningen av organisationen som en ”pamprörelse” (LO-
kongressprotokoll 1981, motion nr X 8). I Landssekretariatets utlåtande och 
även i debattinlägg från dess representanter märks ett annorlunda synsätt. 
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Även om de framhåller betydelsen av A-pressen så underströk de även 
möjligheterna att nå ut i övriga massmedier: 

Övriga massmedia delar i allmänhet inte våra värderingar, men vi har ändå 
möjlighet att få ut vårt budskap den vägen. Det kan vi göra genom att visa öppenhet 
och ge god service till massmedia. (LO-kongressprotokoll 1981, Landssekretariatets 
föredragande)  

För LO centralt verkar alltså utvecklingstendensen mot universalism i 
förhållandet till dagspressen varit etablerad vid 1980-talets början.  

En liknande utveckling som på LO centralt, om än något senare, går att 
skönja på Kommunalarbetareförbundet. I början av 1970-talet uttrycks 
fortfarande en åtskillnad mellan borgerliga tidningar och de som ägdes av 
arbetarrörelsen. Detta exempelvis i en kongressdebatt där förbundsledning-
en tog Aftonbladet i försvar efter att en motionär menat att det bara var 
ledarsidan som skiljde den från de borgerliga tidningarna (Kommunal 
kongressprotokoll 1973, motion 400). I slutet av 1970-talet är det tydligt att 
förbundsledningen börjat uppleva misstänksamheten som en belastning i 
kontakterna med massmedierna. Vid konferenser som anordnades för att 
förbättra de lokala massmediekontakterna angavs som ett huvudsyfte att 
visa på ”(v)åndan av att ensidigt vända sig till A-presstidningar” (Kommunal 
verksamhetsberättelse 1977: 53f). 

Åtskiljandet mellan ”A-press” och ”B-press” kombinerad med kritiken av 
den sistnämnda bestod dock in på 1980-talet i flertalet av medlemsförbun-
den. Det märks i kongressdiskussioner och i verksamhetsberättelser för 
bland annat Grafiska fackförbundet (Verksamhetsberättelse 1977: 49), 
Statsanställdas förbund (Kongressprotokoll 1981, utlåtande 39) och 
Målareförbundet (Verksamhetsberättelse: 36f). Pappersarbetareförbundets 
lednings skildring av den svenska mediesituationen i slutet av 1970-talet 
utgör ett tydligt exempel på den skepsis som förekom gentemot ”den 
borgerliga pressen”: 

I Sverige är 80% av dagspressen borgerlig. Dessa tidningars ledar- och kultursidor 
är språkrör för reaktionära värderingar. Men det är inte bara på dessa sidor som de 
borgerliga värderingarna går igen, dessa värderingar sätter också sin prägel på 
hela urvalet och presentationen av nyhets- eller informationsstoffet. (Pappers 
kongressprotokoll 1978, utlåtande nr 22) 

Av ovan skildrad skepsis återstår knappast något under de efterföljande 
decennierna. Undantagen utgörs av Transportarbetareförbundet och 
Elektrikerförbundet. För Transport visade detta sig bland annat i en skrift 
som syftade till att förbättra förbundets opinionsbildning. I den påpekades 
att massmedierna gick att påverka men att motståndarsidan, arbetsgivarna, 
hade ”en idégemenskap med majoriteten av landets dagstidningar” 
(Transport, Facklig opinionsbildning 1999: 4).  
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På ett av LO-förbunden går det inte att urskilja någon tydlig utveckling 
gentemot universalism. I Handelsanställdas förbunds ”Vägvisare för 
propaganda och mötesverksamheten” (1950) uttrycks redan under 1950-
talets inledning vikten av att lokala och regionala förtroendevalda tog 
kontakt ”med alla tidningar på platsen”. Frånvaron av en universalisering 
kommer sig alltså av att förbundet aldrig verkar ha gjort någon tydlig 
åtskillnad i sin news management. Handels var också, vilket tidigare 
konstaterades, det förbund som var tidigast ute med att institutionalisera 
arbetet med massmediekontakter. 

6.5 Mediemonitorering 
Den femte utvecklingstendensen har jag valt att kalla mediemonitorering. 

Detta inkluderar framväxten och etableringen av olika sätt att undersöka 
massmediernas innehåll. Vidare handlar det om vad dessa resultat används 
till. Tanken är att omfattningen på mediemonitoreringen och dess 
användningsområden visar på intresset för massmedier och nyhetsstyrning-
en inom fackföreningsrörelsen. Med Paul Mannings (2001) ord kan 
noggrann monitorering, eller övervakning, av massmedierna ses som en av 
news management sju konster. Till dessa konster hör också bland annat att 
besitta för journalisterna intressant information samt kännedom om hur 
journalister arbetar och redaktioner fungerar. Mediemonitoreringen kan 
syfta till att undersöka vilka framgångar eller misslyckanden organisationen 
upplever i arbetet med news management (Schlesinger & Tumber, 1994: 
65ff) men också rent konkret att komma med kommentarer eller rättelser i 
frågor som rör organisationen (Manning, 2001: 113). 

Det första tillfället då mediemonitoreringen aktualiseras inom 
fackföreningsrörelsen är under 1940-talets inledning. År 1942 utökas 
verksamheten på LO:s pressinformation i och med anställningen av 
ytterligare en person. Utvidgningen av pressinformationen genomfördes 
framförallt för att effektivisera pressens skildring av de fackliga frågorna 
genom skapandet av ett klipparkiv. Det kan nog tänkas att detta skapades för 
att även kunna visa på konkreta resultat av pressinformationens egen 
verksamhet inför organisationens ledning och funktionärer. Under ett antal 
år återkommer skrivningar om att pressmeddelande mottagits väl och 
publicerats ”ofta på mycket framträdande plats och med god typografisk 
utstyrsel” (se t.ex. LO:s verksamhetsberättelse 1952). 

Mediemonitoreringen, och i detta fall resultatet av den, lyftes även fram 
när en tredje person anställdes på LO:s pressavdelning i maj 1970. Bland den 
nyanställdes arbetsuppgifter ingick bland annat sammanställningen och 
utskicket av ”Fackligt i pressen” i ungefär 350 exemplar (LO:s 
verksamhetsberättelse 1970). Det var en översikt av pressklipp i dagspressen 
och syftet kan antas att ha varit att internt sprida kännedom om pressens 
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skildring av den fackliga rörelsen, men också att legitimera den egna 
verksamheten. 

I verksamhetsberättelserna från 2003 och framåt presenteras 
organisationens samlade publicitet utifrån studier utförda av företaget 
Observer (LO:s verksamhetsberättelse 2003, 2004). Detta kan tolkas som att 
organisationen lade ytterligare tonvikt vid massmediernas beskrivningar. 
Anlitandet av Observer för medieövervakningen innebar också en 
förstärkning av arbetet med nyhetsstyrning. 

Bland LO:s medlemsförbund var, precis som ifråga om institutionalise-
ringen, Handelsanställdas förbund tidigt ute med ett arbete kring 
mediemonitorering. Hösten 1970 anlitades AB Pressklipp för att sköta 
bevakningen av förbundets omnämnanden i dagspressen (Handels 
verksamhetsberättelse 1970). Det är överhuvudtaget så att det är på de större 
förbunden som tillämpningen av mediemonitorering märks både tidigast 
och mest markant. Allra tydligast är det på Kommunalarbetareförbundet 
som från och med 1980 redovisar i verksamhetsberättelserna vilket 
genomslag förbundet haft under det gångna året (Kommunal 
verksamhetsberättelse 1980, 1981). I samband med 1999 års busstrejk lät de 
Observer analysera förbundets genomslag i massmedierna och konstaterade 
att de varit framgångsrika. Deras huvudbudskap hade rört bussförarnas 
arbetsmiljö och då med särskild fokus på rätten till en kort paus. Detta sätt 
att fokusera på massmediernas skildring av en specifik konflikt visar dels på 
den betydelse denna skildring tillmättes och dels på att övervakningen av 
massmedierapporteringen användes som ett medel för att göra förbundet 
både mer framgångsrikt i dess news management och i konflikten som 
sådan. I samband med Kommunals konflikt 2003 tog förbundet dessutom 
ett nytt databaserat omvärldsbevakningssystem i drift som gjorde det lättare 
att bevaka massmedierna (Kommunal verksamhetsberättelse 2003: 42, 44). 
Även Metall, Byggnads och SEKO hade vid mitten av 00-talet en liknande 
uppbyggnad för deras mediemonitoreringen (Intervju Metalls 
informationschef, Byggnads pressekreterare, SEKOs presschef). 

Att de större förbunden ägnat störst intresse åt mediemonitoreringen 
innebär dock inte att de mindre varit helt inaktiva på detta område. 
Träindustriarbetareförbundet började exempelvis prenumerera på 
pressklipp under början av 1980-talet och från och med 1984 skickades en 
sammanställning av dessa ut till avdelningarna varje månad (Träindustriar-
betareförbundet verksamhetsberättelse 1984: 73-74). Förbundet lät också 
göra en medieanalys av sin kongress 1993 som visade på gott massmedialt 
genomslag i de lokala tidningarna (Träindustriarbetareförbundet 
verksamhetsberättelse 1994: 51). 

Under de senaste decennierna har allt fler av de mindre LO-förbunden 
införlivat övervakningen av massmedier som en del av verksamheten. År 
1997 började till exempel Hotell- och restauranganställdas förbund att 
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prenumerera på pressklipp och etermedieutskrifter för att därigenom stärka 
omvärldsbevakningen. Vid behov kunde detta utökas till ett ”nyhetslarm” 
(HRF verksamhetsberättelse 1997: 34). Pappersindustriarbetareförbundet 
började i inledningen av 2000-talet använda pressklipp och etermedieut-
skrifter för att ”snabbt kunna agera och reagera”. Under dessa år kom 
pressklipp och etermedieutskrifter även att användas till att göra ”(e)n 
analys av mediebilden” av förbundet (Pappers verksamhetsberättelse 2001: 
34, 2003: 34). 

Sammantaget finns det en tydlig utvecklingstendens som resulterat i att 
LO-förbunden, med några få undantag som exempelvis Grafiska 
fackförbundet och Elektrikerförbundet, både låter genomföra olika former av 
mediemonitorering och dessutom utnyttjar information från denna i den 
konkreta news managementpraktiken. Hur denna tillämpning konkret tar 
sig uttryck kommer att beröras i kommande kapitel. 

6.6 Krisfokusering 
Den sjätte tydliga utvecklingstendensen, framförallt på LO centralt och de 

större förbunden, har jag valt att kalla krisfokusering. Detta ska förstås som 
ett ökat intresse för förtroendekriser (Palm & Falkheimer, 2005) och 
hanteringen av dessa. Kommunikationskriser är här ett samlingsnamn för en 
situation som riskerar uppstå på grund av olika former av för organisationen 
negativ publicitet. Intresset för kommunikationskriser kan bland annat ta sig 
uttryck i upprättande av krisplaner, en krisorganisation eller inkludering av 
krishantering i förbundens råd angående massmediekontakter. 

Fokusering på kriser och dess hantering börjar på allvar märkas från 
mitten av 1990-talet. När massmediekontakter behandlas i Metalls handbok 
Informera och skapa opinion (1996) är massmediernas intresse för kriser 
något som redan inledningsvis lyfts fram bland annat för att motivera 
läsarna att inhämta ökade kunskaper om massmediernas arbetssätt:  

Intresset är alltid störst när det finns allvarliga problem och kriser. Det är inte minst 
i sådana situationer som man är beroende av, och har mest att tjäna på, att ha 
erfarenheter av massmedia. (Metall Informera och skapa opinion 1996: 52) 

Handbokens skildring av massmedierna utmynnar i ett antal konkreta råd 
för hantering av kriser, vilka bland annat inkluderar att fel och brister ska 
erkännas och att lögner helt ska undvikas då detta riskerar att leda till värre 
kriser. Liknande resonemang går att finna i Förtroendepraktikan (1996) 
som SEKO gav ut samma år. Även Transport, som inte tillhör de största 
förbunden, lyfter fram massmediernas kritiska granskning av den fackliga 
rörelsen i handboken Facklig opinionsbildning (1999), som togs fram i slutet 
av decenniet. 
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Under 2000-talets inledning upprättade Kommunal en kriskommunika-
tionsplan, vilken verkar ha kommit till användning tämligen omgående eller 
som det en smula lakoniskt hette i Marknadsföringsprojektets sluttrapport: 
”Har testats flera gånger tyvärr” (Marknadsföringsprojektets slutrapport, 
Kommunal 2003, Kommunal verksamhetsberättelse 2001: 34). Exakt i vilka 
sammanhang framkommer dock inte. 

Konkreta råd inför krissituationer infogades även i Kommunals handbok i 
massmediekontakter för de förtroendevalda. Bland dessa råd ingick, förutom 
den ofta upprepade uppmaningen att inte ljuga, även att kontakterna med 
massmedierna endast skulle gå via en person i samband med krissituationer 
(Kommunal Aktiv, förberedd och tillgänglig, 2006). 

Under decenniets första hälft utvecklar ytterligare några av de mindre LO-
förbunden en beredskap ”att agera när oförutsedda saker inträffar” (Pappers 
verksamhetsberättelse 2003: 34). När LO centralt ger ut en handbok för 
mediekontakter vid denna period har hanteringen av negativ publicitet 
intagit en framträdande plats. Bland annat med hänvisning till 
medieskildringen av Tsunamikatastrofen ges konkreta råd kring hur de 
förtroendevalda på lokal nivå ska agera för att undvika att medierna tilldelar 
dem rollen som ”pamp”, ”Goliat” eller ”skurk” (LO Liten PR-handbok för 
fackliga förtroendevalda 2006).  

I likhet med övriga utvecklingstendenser i fackföreningsrörelsens arbete 
med news management har de mindre förbunden varit betydligt mindre 
aktiva med att bygga upp en beredskap för att hantera kommunikationskri-
ser. 

6.7 En kontextualisering av den fackliga news manage-
mentutvecklingen 
Det finns en rad kontextuella faktorer som kan bidra till förståelsen av de 
ovan beskrivna utvecklingstendenserna i LO:s och medlemsförbundens news 
managementpraktik. De kan sättas i samband med ett antal politiska och 
ekonomiska förändringar, vilka jag definierat som en del av news 
managementpraktikens övergripande strukturella villkor. Vidare kommer 
också betydelsen av de fackliga organisationernas specifika strukturer att 
beröras. Om detta handlar följande avsnitt. De två övriga nivåerna i 
analysfiguren som studien tar sin utgångspunkt i, som fokuserar på 
handlingsmönster respektive faktorer på individnivå, kommer inte att 
beröras i samband med diskussionen kring den historiska utvecklingen. 
Detta beror på att det utifrån källmaterialet är svårt att finna belägg för 
betydelsen av dessa. Däremot går det att finna ökad förståelse för facklig 
news management och dess historiska utveckling i de motiveringar till ett 
ökat intresse för massmediekontakter som explicit anges i källmaterialet. 
Dessa inkluderar ett antal händelser som jag valt att beteckna som 
fokuserande händelser (Kingdon, 1995; övers. Mårald, 2007). 
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 6.7.1 Övergripande strukturella villkor för utvecklingen av 
fackliga massmediekontakter 

Medialiseringen av politiken är en övergripande politisk och ekonomisk 
förändring som kan sättas i samband med institutionaliseringen av arbetet 
med massmediekontakter inom fackföreningsrörelsen (Asp, 1986). Från 
1930-talet och framåt har det skett en stadig expansion av LO:s och 
medlemsförbundens news management. Detta har tagit sig uttryck i de sex 
utvecklingstendenser som jag ovan lyft fram. Det är tydligt att en upplevelse 
av en ökad betydelse för massmedierna i samhällsdebatten har varit 
utgångspunkten när fackföreningsrörelsen institutionaliserat arbetet med 
massmediekontakter, utsträckt kontakterna utanför A-pressen och låtit den 
pressansvarige sitta med i organisationens dagliga ledning. 

Nedmonteringen av de korporativa beslutsstrukturerna följdes i 
Storbritannien av en expansion av PR-industrin och news management inom 
företag och myndigheter (Miller & Dinan, 2000). En expansion av 
fackföreningsrörelsens arbete med massmediekontakter går även att se i 
kölvattnet av avkorporativiseringen i det svenska samhället i 1990-talets 
inledning. Denna utveckling skedde i anslutning till att den dåvarande 
borgerligt dominerade riksdagen hade tvingat fackföreningsrörelsen att 
lämna en rad myndighetsstyrelser och därigenom försvårat möjligheten för 
organisationerna att påverka viktiga beslut den vägen (Johansson, 2000: 12-
13). Ett ökat fokus på massmediekontakter går exempelvis att märka på 
Byggnads, Hotell- och restaurangfacket samt det nybildade Industrifacket 
under denna tidsperiod. Det allra tydligaste exemplet på en intensifiering av 
arbetet med news management från början av 1990-talet utgörs dock av 
Handelsanställdas förbund. Med Kenth Pettersson i spetsen kom förbundet 
att nå stort massmedialt genomslag under decenniet (Handels, 
verksamhetsberättelse, 1993, 1995).  

Tidsmässigt ägde ovanstående förändring rum i samband med en annan 
samhällelig förändring. År 1991 hade Sverige fått en borgerlig regering efter 
nästan tio år av socialdemokratiskt regeringsinnehav. I och med den täta 
samverkan som finns mellan LO, medlemsförbunden och det 
socialdemokratiska partiet så har direktkontakter mellan fackliga företrädare 
och socialdemokratiska ministrar varit vanliga. Opinionsbildning inklusive 
news management verkar alltså ha framstått som en mer intressant väg för 
att nå inflytande för de fackliga organisationerna under tider av borgerliga 
regeringar, något Larsson också lyfter fram i hans skildring av utvecklingen 
på PR- och informationsområdet i Sverige (Larsson, 2005b: 92). Under 
andra halvan av 1970-talet och inledningen av efterföljande decennium 
institutionaliserade exempelvis Metall och Kommunal sina respektive 
arbeten med massmediekontakter, vilket sammanföll med det borgerliga 
regeringsinnehavet 1976-82 (Hadenius m.fl., 1991). 
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Slutligen inträffar institutionalisering och lokaliseringen av några av 
förbundens news management samtidigt som landet som helhet eller 
förbundens respektive branscher drabbats av kraftig ekonomisk nedgång. 
Detta skedde inom LO i början av 1930-talet, vilket sammanfaller med att 
Sverige då drabbades av 1900-talets största ekonomiska kris. På 
Industrifackets föregångare Beklädnadsarbetareförbundet sker 
institutionaliseringen under 1970-talets kris i tekoindustrin, för Byggnads i 
samband med 1990-talets byggkris och för SEKO under 1990-talets 
nedskärningar av den offentliga sektorn. Det verkar alltså ha varit så att 
ekonomiska kriser och efterföljande hög arbetslöshet för förbundets 
medlemmar bidrar till en vilja att synas mer i den offentliga debatten, för att 
därigenom kunna påverka politiska beslut. Åtminstone inom LO sker 
institutionaliseringen vid en tidpunkt då den ekonomiska krisen lett till 
skarpa konflikter mellan fack och arbetsgivare, vilket bland annat 
åskådliggörs av Ådalshändelserna 1931 (Nordin, 1988). 

De ekonomiska strukturerna tar sig också uttryck i förändringar inom 
massmedierna. Den förändring som tydligast kan sättas i samband med 
utvecklingstendenserna i fackföreningsrörelsens news management handlar 
om A-pressen och dess nedgång och slutliga konkurs i början av 1990-talet. 
När LO inrättade den första tjänsten som pressombudsman var ett av de 
uttalade syftena att denne person skulle vara ett stöd åt den socialdemokra-
tiska pressen. Ytterligare en motivering var att inrättandet av tjänsten skulle 
ge en möjlighet att bemöta anklagelser i de borgerliga tidningarna. Det 
verkar alltså som om förekomsten av en partipress var av stor betydelse i 
samband med institutionaliseringen av news management.  

A-pressens minskade upplagor och den efterföljande tidningsdöden har 
ett tydligt samband med universaliseringen av arbetet med massmediekon-
takter. Under den period allt fler A-presstidningar drabbades av nedläggning 
blev fackföreningsrörelsen allt mer benägen att vända sig till hela pressen. 
Noteras kan även att det under decennierna efter andra världskriget inträffar 
en massmedial förändring som också kan sättas i samband med 
universaliseringen. Under denna period förstärks objektivitetsidealets 
ställning som ledstjärna för den svenska journalistiken (Ekström & 
Nohrstedt, 1996: 82). Det kan alltså ha framstått som mer gynnsamt att 
vända sig till hela pressen och inte enbart till de socialdemokratiska 
tidningarna när dessa blev färre, parallellt med att de borgerliga tidningarna 
anammade kravet på saklighet och opartiskhet. 

Ytterligare en ekonomisk aspekt som kan ha spelat in i utvecklingen mot 
ett ökat arbete med massmediekontakter på LO och dess medlemsförbund 
rör den ökade kommersialiseringen och konkurrensen på mediemarknaden 
samt det högre arbetstempot på redaktionerna. I likhet med övriga 
organisationer har fackföreningsrörelsen sett en möjlighet att utnyttja dessa 
förändringar. ”Subventionerad information” (Gandy, 1982) har helt enkelt 
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blivit mer attraktiv för journalisterna i takt med att de måste producera mer 
på kortare tid i knivskarp konkurrens med andra redaktioner men också 
kollegor. 

En annan aspekt av de massmediala förhållandena som kan bidra till 
förståelsen av den fackliga news managementutvecklingen är etableringen av 
lokalradion. Lokalradion kom att komplettera en, i jämförelse med många 
andra länder, stark och ifråga om nyheter ambitiös lokalpress (Larsson, 
1998: 8). Både institutionaliseringen och den utvecklingstendens som jag 
har valt att beteckna som lokalisering är särskilt tydlig under 1970-talets 
andra hälft och sammanfaller därmed med lokalradions tillkomst 1977 
(Hadenius & Weibull, 2003: 172, Larsson, 1998: 9). Ett ökat antal lokala 
journalister innebar också fler vägar till massmedial uppmärksamhet. Flera 
av förbunden lyfter explicit fram kontakter med lokalradiojournalister som 
en prioriterad verksamhet under denna period. I exempelvis LO:s handbok 
för fackliga massmediekontakter från 1982 märks just en positiv inställning 
till lokalradion: 

Lokalradion bidrar till att bredda och förbättra den fackliga nyhetsbevakningen. 
Därför är det viktigt att vi har lika goda kontakter med lokalradiofolket som med 
dess kollegor inom pressen. (Kontakt med massmedierna, LO, 1982) 

Här framkommer alltså en önskan om att goda kontakter ska etableras 
mellan fackföreningsrörelsen och journalisterna på lokalradion. 

Slutligen går det att se ett samband mellan framväxten av en kritiskt 
granskande journalistik och det ökade intresset för hanteringen av negativ 
publicitet inom den fackföreningsrörelsen. Den kritiskt granskande 
journalistiken är idag högt värderad inom journalistkåren och mediernas 
sökarljus har under de senaste decennierna även riktats mot de fackliga 
organisationerna, vilket kommer att beröras mer utförligt nedan. 
Krisfokuseringen kan alltså kopplas till utvecklingen mot en mer kritiskt 
granskande journalistik. 

6.7.2 Organisationernas strukturer 
Ett genomgående drag i samtliga sex utvecklingstendenser är att de 
framträder både tidigast och tydligast på LO centralt och de större 
förbunden som Metall, Handels, Byggnads och Kommunal. Storleken kan i 
sin tur sättas i samband med större möjligheter att påverka samhället som 
helhet, till exempel genom sitt agerade i samband med arbetsmarknadskon-
flikter. Slutligen är detta förhållande även kopplat till ekonomiska 
förutsättningar, eftersom de fackliga organisationerna i huvudsak 
finansieras med medlemsavgifter. 

I utvecklingen av det fackliga arbetet med news management verkar det 
också finnas ett samband mellan förbundssammanslagningar och ett ökat 
intresse för massmediekontakter. Tillkomsten av SEKO, Industrifacket och 
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Skogs- och träfacket åtföljs i samtliga fall av en institutionalisering samt i 
viss utsträckning även en lokalisering och positionshöjning i arbetet med 
news management. 

Organisationsspecifika förhållanden kan också ha bidragit till den 
iögonfallande tidiga institutionaliseringen av massmediekontakterna på 
Handelsanställdas förbund. Det finns två specifika faktorer som kan sättas i 
samband med intresset för news management redan på 1950-talet. För det 
första är Handels ett förbund i servicesektorn där konflikter med 
arbetsgivaren mycket snabbt påverkar befolkningen. Detta innebär att 
användningen av strejkvapnet försvåras i och med risken att omgivningen 
reagerar negativt (Manning, 1998). Den andra omständigheten är att 
förbundet från 1950-tal och fram till 1980-talet lade ned mycket stora 
ansträngningar för att få till en förändring i affärstidsfrågan. Handels 
kämpade hårt för att få igenom helgstängt i handeln men hade ingen 
framgång (Hjelm, 2006). Det blev extra viktigt med news management 
eftersom förbundet hade svårt att nå framgångar i affärstidsfrågan 
förhandlingsvägen. 

Slutligen verkar organisatoriska förhållanden varit av viss betydelse i form 
av ett samband mellan de sex utvecklingstendenserna. Framförallt handlar 
det om att institutionaliseringen av arbetet med news management på de 
olika förbunden tenderar att åtföljas mer eller mindre omgående av 
universalisering. Efter att förbunden tillsatt en tjänst med uttalat ansvar för 
massmediekontakterna går det alltså att notera ett mer positivt 
förhållningssätt till, liksom ökade kontakter med, massmedier även utanför 
A-pressen. En möjlighet är att det ökade arbetet med massmediekontakter 
medförde en mer positiv bild av de borgerliga tidningarna (om det inte är så 
att institutionaliseringen inleddes efter att en förändring av inställningen 
redan inträffat). Institutionaliseringen åtföljs även av ett ökat fokus på lokala 
massmediekontakter, bland annat i form av att ansvariga utses, handböcker 
tas fram och utbildningar genomförs. Sambandet mellan institutionalisering 
och lokalisering kan bottna i att de pressansvariga ofta själva varit 
involverade i framtagandet av handböcker och i medieutbildningarna. Att 
institutionaliseringen i de flesta fallen åtföljdes av en positionshöjning kan 
möjligen kopplas till de pressansvarigas egna önskningar om tillgång till mer 
utförlig information om diskussioner och beslut. 

6.7.3 Från Kosackval till lägenhetsaffärer - Fokuserande 
händelser i utvecklingen av fackföreningsrörelsens news 
management 

Begreppet fokuserande händelser har i statsvetenskaplig forskning 
använts för att visa på hur vissa händelser bidrar till att föra upp en fråga på 
den politiska dagordningen. Det kan till exempel handla om att en flygolycka 
leder till politiska initiativ om luftsäkerhet (Kingdon, 1995: 95). I en svensk 
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kontext har idéhistorikern Erland Mårald (2007) med utgångspunkt i detta 
begrepp undersökt hur ett antal miljöskandaler bidragit till lagstiftningen 
och bekämpningen av miljöbrott. 

När jag använder begreppet fokuserande händelser syftar det på 
händelser som kan sättas i samband med att kontakterna med 
massmedierna kommit upp på dagordningen inom fackföreningsrörelsen. 
De kan ha lyfts fram i motiveringen för en institutionalisering av arbetet med 
massmediekontakter, föranlett medlemmar att lyfta frågan i samband med 
kongresser eller bidragit till ett upplevt behov av en beredskap för hantering 
av negativ publicitet.  

Ett tidigt exempel på sådana fokuserande händelser var det så kallade 
”kosackvalet” 1928. I samband med detta val bedrev den politiska högern en 
mycket hätsk opinionsbildningskampanj mot socialdemokraterna och 
fackföreningsrörelsen (Norberg, 1995, Nordin, 1988: 149). Under samma 
tidsperiod bildade dåvarande högerpartiet en organisation med namnet 
”Byrå- för arbets- och näringsfrihet”. Syftet med denna organisation var att 
bekämpa ”fackföreningsterror”, och dess största insats riktades mot 
Livsmedelsarbetareförbundet som försatt Agnes Björns hembageri i 
Borlänge under blockad efter att den kvinnliga ägaren vägrat teckna 
kollektivavtal (Livs, 1996: 114f). Kampanjen bestod bland annat av att 
Svenska Dagbladet skapade en fond ”Mot blockadtyranni” som samlade in 
pengar till ägarinnan (ibid). När LO institutionaliserade news management 
genom att inrätta en tjänst som pressombudsman under första halvan av 
1930-talet sker det just med hänvisning till opinionsbildningen mot 
arbetarrörelsen. 

Under perioden från tidigt 1930-tal till mitten av 1970-talet förekommer 
inte några händelser som på ett tydligt sätt kan sättas i samband med 
utvecklingen av massmediekontakter på LO eller medlemsförbunden. På 
1970-talet drabbades dock fackföreningsrörelsen för första gången på allvar 
av den nya formen av kritiskt granskande journalistik. De som sattes under 
lupp var Svenska Transportarbetareförbundet och framförallt dess 
ordförande Hans Ericsson. Transport reagerade på den oönskade 
medieexponeringen genom att göra ett uttalande, som också trycktes i 
verksamhetsberättelsen, där de bland annat kritiserade massmedierna för en 
rapportering som hävdat att förbundet var dåligt på att företräda 
stuveriarbetarnas intressen. Det mest hätska tonfallet i uttalandet rörde dock 
den massmediala uppmärksamheten kring dåvarande förbundsordföranden 
Hans Ericsson: 

Svenska Transportarbetareförbundets förbundsstyrelse och förbundsråd, samlade 
till årssammanträde den 30 maj 1974, protesterar mot den kampanj och febrila 
hetspropaganda som urartat till ren personförföljelse mot förbundets ordförande. 
(Transport verksamhetsberättelse 1974: 4) 
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Den negativa publiciteten blev inte mindre när det dök upp bilder som 
visade förbundsordföranden, iförd badbyxor och solglasögon, rökandes 
cigarr. Bilderna var tagna när han, i strid mot arbetarrörelsens bojkott, 
semestrade i Francodiktaturens Spanien (När-var-hur, 1981: 38). Bilderna, 
som kom att bli närmast synonymt med begreppet ”fackpamp” (ibid), 
resulterade i enorma mängder negativ publicitet för hela Transport. Hans 
Ericsson satt dock kvar som ordförande, vilket resulterade i en fortsatt kritik 
mot förbundet, något slutordet i 1976 års verksamhetsberättelse ondgjorde 
sig över: 

Alltsedan kongressen 1972 har massmedia kritiserat förbundet och dess handlande. 
Denna kritik har emellertid inriktat sig mot den av förbundets medlemmar i 
demokratisk ordning valda förbundsstyrelsen och i första hand mot förbundsordfö-
randen. (Transport verksamhetsberättelse 1976: 140) 

Förbundets missnöje med massmediernas kritiska granskning tyder på att 
de i mångt och mycket såg journalister som fiender under denna turbulenta 
period. Det är samtidigt intressant att notera att den negativa publiciteten 
inte ledde till någon förändring på ordförandeposten. I uttalandet 1974 sägs 
till och med explicit att det inte är massmedierna som ska bestämma vem 
som ska vara förbundsordförande: 

Valet skedde utan att kongressen frågade några journalister om lov och vi anser oss 
fortfarande fullt kapabla att utan massmedias eller andras utanför förbundets krets 
inblandning avgöra hurudan ordförande vi vill ha. (Transport verksamhetsberättel-
se 1974: 4) 

Det är idag svårt att tänka sig att en organisation som så kontinuerligt 
drabbas av negativ publicitet inte skulle genomföra förändringar i form av 
att den som varit indragen i skandalen avgår. I januari 1980 tvingades ändå 
Hans Ericsson, tillsammans med förbundets andre ordförande, slutligen att 
avgå efter att de anklagats för fusk med resetraktamenten (När-var-hur, 
1981: 38). 

Att Hans Ericsssonföljetongen kan betraktas som en fokuserande 
händelse har att göra med att den dels verkar ha influerat Transports 
förhållande till massmedier i över två decennier. Det märks till exempel 
fortfarande i den handbok för opinionsbildning som förbundet tog fram i 
slutet av 1990-talet och i förbundsordförandens något frostiga relationer till 
massmedier i mitten av 00-talet. Det sistnämnda kommer att beröras i detalj 
längre fram. Den negativa publiciteten kan även ha haft betydelse för andra 
förbunds ökade intresse för nyhetsstyrning i allmänhet och hantering av 
massmediala kriser i synnerhet. 

I början av 1980-talet utspelas en händelse som verkar ha varit direkt 
avgörande när Handelsanställdas förbund efter några års uppehåll återigen 
institutionaliserade arbetet med massmediekontakter. Den fokuserande 
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händelsen i fråga utgörs av den i massmedierna då mycket uppmärksamma-
de Ullaredskonflikten, som uppkom när ägaren av lågprisvaruhuset Ge-kås 
vägrade teckna kollektivavtal för de anställda. Massmedierapporteringen 
handlade bland annat om hot som riktats mot förbundets representanter och 
mot en före detta anställd som önskat kollektivavtal. Huvudsakligen kom det 
dock att röra sig om för Handels oönskad medieexponering. Det förekom 
många skildringar av hur lokalbefolkningen ställde sig bakom ägaren. Bland 
annat gick det att se bilder i pressen på barn som demonstrerade mot 
Handels. Förbundet framställdes ofta som den starkare parten som 
utnyttjade sin styrka mot den svagare arbetsgivaren. Ägarens motstånd 
framstod följaktligen som Davids kamp mot Goliat (Handels verksamhetsbe-
rättelse 1981, 1982, Hjelm 2006: 384). Problematiken för fackföreningsrö-
relsen när den skildras som den starka parten som förtrycker den svagare 
kommer att beröras ytterligare i resonemangen kring oönskad 
medieexponering och de fackliga organisationernas försök att hantera 
denna. 

Den stora omfattningen av negativ publicitet för organisationen var enligt 
intervjuer med den nytillträdde pressombudsmannen i Handels 100-
årskrönika helt avgörande för förbundets ökade intresse för opinionsbild-
ning (Hjelm 2006: 404f). 

En händelse som i mångt och mycket påminner om Ullaredskonflikten 
men denna gång med Hotell- och restaurangfacket som det berörda 
förbundet inträffade vid Ihrebaden på Gotland i slutet av 1980-talet. Den 
uppkom när innehavaren till en servering och ett vandrarhem, Torgny 
Gustafsson, vägrade teckna kollektivavtal (Ekberg, 1999: 10). Konflikten var 
alltså en i raden av de mellan ett fackförbund och en småföretagare om 
tecknandet av ett kollektivavtal. En typ av konflikt som många gånger 
orsakat negativ publicitet för de fackliga organisationerna. På förbundet 
fanns det ett tydligt missnöje med massmediernas rapportering av denna 
händelse: 

Konflikten har orsakat mycket tidningsskriverier, vi har sett otaliga spaltmetrar i 
såväl lokal- som rikspress där osakligheter och/eller okunskap ersatt argument i 
smutskastningen av oss och övriga inblandade förbund. (HRF verksamhetsberättelse 
1988: 18) 

Konflikten låg till grund för boken Striden i Stenkyrka (Ekberg, 1999) i 
vilken de inblandade parternas agerande skildras. Författaren, som var 
chefredaktör på HRFs förbundstidning, lyfter också hon fram konfliktens 
massmediala genomslag: 

Lokalradion hakar på och Gotlands två dagstidningar, Expressen, DN och Svenskan. 
Alla uppmärksammar den lille företagarens strid mot det stora facket. Torgny 
Gustafsson är rikskändis; snart ska han sitta hos Siewert Öholm i TV. (Ekberg, 1999: 
11) 
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I likhet med Handels kom också HRF att i efterdyningarna av konflikten 
inleda både en institutionalisering och lokalisering av organisationens 
massmediekontakter. 

En fokuserande händelse för såväl det inblandade förbundet som för flera 
andra fackliga organisationer utgörs av 1990-talets konflikt mellan 
Handelsanställdas förbund och leksakskedjan Toys R Us. När det 
amerikanska företaget etablerade sig i Sverige ville de inte teckna 
kollektivavtal med Handels, vilket ledde till att förbundet satte de tre 
varuhus som öppnats i blockad (Handels verksamhetsberättelse 1995: 38). I 
linje med förbundets strategi att ”konflikter inte kan vinnas endast med 
hjälp av strejkkassor” så genomförde de ”en konsekvent och omfattande 
pressinformation” (Handels verksamhetsberättelse 1995: 57). Till skillnad 
mot Gekås-konflikten på 1980-talet hade Handels nu en uttänkt strategi för 
kontakterna med massmedierna. Förbundet höll presskonferenser, skickade 
pressmeddelanden och höll även kontinuerlig direktkontakt med 
journalisterna. Pressombudsmannen stod även till förfogande för 
massmedierna dygnet runt (Handels verksamhetsberättelse 1995). Det 
handlade om att hela tiden ha initiativet i den massmediala skildringen av 
konflikten. 

Enligt den dåvarande pressombudsmannen Bill Erlandsson (intervjuad i 
Hjelm 2006) hade Handels också en mycket medveten strategi i hur de 
formulerade sitt budskap i kontakterna med massmedierna. De beskrev Toys 
R Us som en representant för en ”amerikansk företagskultur” och benämnde 
konsekvent företaget som ”det multinationella jätteföretaget”. Handels 
upplevde här att de istället kunde framstå som David i kamp mot Goliat. 

Förutom att Handels höjde sin massmediala profil kom Toys R Us-
hanteringen också att anges som en inspirationskälla när andra förbund 
visade större intresse för news management. Exempelvis hänvisades till 
denna konflikt när det nybildade Skogs- och Träfacket lyfte fram 
opinionsbildningens betydelse:  

Information och opinionsbildning har fått ökad betydelse som fackligt kampmedel. 
Detta har emellertid inte uppmärksammats tillräckligt av delar av fackföreningsrö-
relsen. Traditionella kampmetoder såsom strejker har blivit mer svårhanterliga, 
eftersom de måste omges av en effektiv opinionsbildning för att nå framgång. 
(Skogs- och träfacket 1998, Handlingsprogram) 

Avslutningsvis går det även att urskilja ett par fokuserande händelser 
under första halvan av 00-talet, som kan sättas i samband med en ökad 
krisfokusering i fackföreningsrörelsens arbete med news management. Den 
första av dessa var Vaxholmskonflikten där Byggnadsarbetareförbundet och 
det lettiska företaget Laval un Partneri inte kunde enas om ett kollektivavtal. 
Byggnads kom att drabbas av en omfattande negativ publicitet efter att en 
lokal företrädare för förbundet ropat ”Go home”. Att förbundet tog den 
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massmediala uppmärksamheten på djupaste allvar råder det ingen tvekan 
om. I den interna kommunikationsstrategi som förbundet tog fram 2005 var 
en av huvudpunkterna hur de skulle kunna vända opinionen. Tanken var att 
detta skulle ske genom en förflyttning av fokus från ”känsliga frågor” till 
deras ”ordinarie frågor” som exempelvis arbetsmiljö och byggande. I 
dokumentet omtalas ”(t)vätta bort go home-stämpeln” som en av de största 
kommunikationsutmaningarna. (Kommunikation 2005. Intern 
kommunikationsstrategi för Byggnads) 

Den andra fokuserande händelsen utgörs egentligen av två händelser som 
inträffade kring årsskiftet 2004-2005 och som bägge tvingade de inblandade 
fackliga organisationerna att ägna sig åt krishantering. Båda bottnar i 
oegentligheter begångna av fackliga företrädare. Den första av dessa rörde 
fördelningen av lägenheter av en facklig stiftelse där det avslöjades att 
personer i styrelsen gynnat sina egna familjemedlemmar genom att ge dem 
företräde (Runsiö & Nilsson, 2005). Den andra handlade om ekonomiska 
oegentligheter på Byggfackens kursgård Rönneberga. Kursgårdens 
föreståndare hade tillägnat sig pengar på ett otillbörligt sätt och tvingades 
därför avgå (Intervju Byggnads informationsansvarige). Dessa händelser 
kom onekligen att innebära ett ökat fokus på hantering av negativ publicitet 
för LO och medlemsförbunden. Som vi kommer att märka är det också 
händelser som lever färskt i minnet på de pressansvariga. Det är just om 
deras arbete och dess förutsättningar i mitten av 00-talet som nästa del av 
studien kommer att handla. 
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Kapitel 7. Facklig news management och 
dess strukturella villkor 

Landsorganisationen och dess medlemsförbund är den starkaste 
fackföreningsrörelsen i världen utifrån organisationsgrad och ekonomiska 
resurser (Magnusson, 2004). Samtidigt kan vi, som framgick i avsnitt 6.4, se 
hur denna unikt starka fackföreningsrörelse sedan 1970-talet förlorat i 
inflytande över den offentliga debatten. Som vi kunde se i föregående kapitel 
så har LO-förbunden försökt stärka arbetet med att uppnå god publicitet 
genom att rekrytera pressansvariga. Sakta men säkert har det anställts allt 
fler personer med news management som åtminstone en av deras 
arbetsuppgifter. Framväxten av denna nya yrkeskategori är inte unik för 
fackföreningsrörelsen. Larsson (2005b) har visat hur denna utveckling ägt 
rum på företag, statliga och kommunala organ samt inom andra 
organisationer. 

Fackföreningsrörelsen är alltså inte unik i utvecklingen av massmediekon-
takter. Samtidigt finns det viktiga skillnader mellan att vara pressansvarig på 
en statlig myndighet, i det privata näringslivet och i en folkrörelse som 
fackföreningsrörelsen. Dessutom skiljer sig LO och dess medlemsförbund 
från andra sociala rörelser som exempelvis kvinnorörelsen, fredsrörelsen och 
miljörörelsen. Skillnaderna handlar bland annat om antalet medlemmar, 
deras utbildningsnivå och kopplingarna till det socialdemokratiska partiet. 
Slutligen skiljer sig den svenska fackföreningsrörelsen från exempelvis den 
brittiska i att den svenska fortfarande har en hög anslutningsgrad och att 
den har stort politiskt inflytande genom kontakterna med SAP. 

I de följande kapitlen kommer LO:s och LO-förbundens arbete för att nå 
framgångar i det strategiska handlandet som källa att skildras. Fokus ligger 
till att börja med på hur de som har det huvudsakliga ansvaret för 
kontakterna med massmedierna på dessa organisationer uppfattar andra 
aktörer som är verksamma på samma massmediala arena som LO och 
medlemsförbunden och relationerna till dessa. Tanken med denna skildring 
är att belysa den del av news managementpraktikens strukturella villkor som 
handlar om relationerna till andra aktörer av betydelse. Det rör sig alltså om 
en aspekt av de övergripande strukturerna.  

En organisations arbete med news management är inte enbart beroende 
av vad den själv gör. En annan viktig del är övriga aktörer som befolkar 
samma arena. Särskilt viktiga är en organisations motståndare och allierade. 
Motståndarna försvårar en organisations arbete med news management 
genom att själv försöka påverka nyheterna i en annan riktning än den för 
organisationen önskvärda. Med allierade organisationer kan en organisation 
å andra sidan lyfta fram och driva frågor där man har en samsyn. Detta då 
allianser, särskilt oväntade sådana, kan vara en effektiv väg för att nå 
gynnsam och omfattande publicitet (se t.ex. Larsson, 2005a). Mot denna 
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bakgrund är det relevant att beskriva dessa aktörer, det vill säga motståndare 
och allierade, och de fackliga organisationernas relationer till dem som en 
del av de övergripande strukturer som både begränsar och möjliggör den 
fackliga news managementpraktiken.  

För fackförbunden inom LO finns som vi kommer att se en uppsättning 
tämligen självklara allierade såväl som motståndare på det kommunikativa 
fält där arbetsmarknad och andra för fackföreningarna centrala frågor 
diskuteras. Allianser kan nämligen inrymma underliggande konflikter 
samtidigt som uttalade konflikter kan dölja en underliggande enighet och 
samarbete. Detta har även uppmärksammats i tidigare studier exempelvis 
om källstrategier i HIV- och Aidsfrågan (Miller, 1998). Författarna pekade i 
detta fall på betydelsen av både öppna allianser och sådana som ägde rum i 
det tysta. I det sistnämnda fallet rörde det sig om tillfällen då myndigheter 
överlät åt aktivistgrupper att driva en fråga som de själva kände att de inte 
kunde gå ut i på grund av deras roll som myndighet. Ett fokus i kommande 
avsnitt ligger på hur sådana allianser och konflikter kan vara en tillgång 
respektive en belastning i fackförbundens arbete med nyhetsstyrning. 

En aktör som i högsta grad är central i de pressansvarigas arbete är 
journalisterna. Det här är en aktör som för en organisations pressansvariga 
inte nödvändigtvis är vare sig en motståndare eller en allierad. Snarast kan 
relationen ses som ett beroendeförhållande där de bägge aktörsgrupperna 
agerar i symbios. Detta genom att journalisternas arbete underlättas om de 
får väl förberett material, medan de pressansvariga kan få massmedialt 
genomslag för sina uppdragsgivare (Palm, 2002: 206f).  

Inom svensk fackföreningsrörelse fanns det under tiden innan och efter 
andra världskriget en misstänksamhet mot journalister från ”B-pressen”. På 
ett liknande sätt fanns det bland fackföreningarna i Storbritannien under 
1970- och 80-talen ett utbrett missnöje med massmedierapporteringen om 
de hårda konflikterna på brittisk arbetsmarknad (Manning, 1998: 9, 69ff). 

På svensk arbetsmarknad har det inte förekommit tillnärmelsevis så hårda 
konflikter under de senaste decennierna som i Storbritannien. Det innebär 
dock inte, som vi kommer att se, att relationen mellan och ena sidan LO och 
medlemsförbunden och andra sidan journalisterna och deras redaktioner 
alltid är harmoniska. 

Nästa steg utgörs av en beskrivning och analys av hur nyhetsstyrnings-
praktiken villkoras av de specifika organisationernas struktur. Det handlar 
bland annat om de fackliga organisationernas uppbyggnad, interna normer 
och hierarkier.  
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7.1 Fackföreningsrörelsens huvudmotståndare: 
arbetsgivarna, de borgerliga partierna och näringslivets 
organisationer 

När det gäller arbetsmarknadsfrågor och även i den svenska samhällsde-
batten som helhet är arbetsgivarna och deras organisationer en mycket 
resursstark aktör (se t.ex. Johansson, 2000). Samtliga av mina 
intervjupersoner lyfter implicit eller explicit fram just dessa organisationer 
som viktiga motståndare, om inte de viktigaste. Den här konflikten blir som 
allra tydligast i samband med avtalsrörelserna men pågår även med 
varierande intensitet under övriga tidsperioder. Mellan avtalsperioderna 
ligger fokus på mer renodlat politiska frågor där företrädarna för arbete 
respektive kapital huvudsakligen intar skilda ståndpunkter. Under de 
senaste åren har bland annat LAS, ersättningen i arbetslöshetskassan och 
satsningen på arbetsmiljöforskningen utgjort sådana politiska stridsfrågor .  

När konflikten mellan arbete och kapital även utkämpas kring mer 
renodlat politiska frågor stöter LO och LO-förbunden på ytterligare en 
motståndare: ”borgerligheten” (Pressansvarig Grafiska fackförbundet). 
Huvudsakliga motståndare utgörs alltså av arbetsgivarna, de fyra borgerliga 
partierna samt till dem näraliggande organisationer: 

Det är arbetsgivarorganisationerna framförallt…och våra meningsmotståndare är 
så klart dom här partierna som, enligt vårt sätt att se det, är arbetstagarfientliga. Så 
det är dom som är våra motparter i princip.  (Presschef SEKO) 

Ja, det är nog arbetsgivarsidan naturligtvis och sedan skulle jag också säga de 
borgerliga partierna, även fast vi har en ny charmoffensiv på gång. (Informations-
chef LO) 

Informationschefens resonemang kring en ”charmoffensiv” syftade i detta 
fall på att Moderata samlingspartiet inför riksdagsvalet 2006 bland annat 
uttalade sitt stöd för den svenska modellen för kollektivavtal. 

Flera av de pressansvariga pekar samtidigt på att det nödvändigtvis inte är 
deras direkta motpart på arbetsgivarsidan som de ser som huvudmotstånda-
re. Istället menar de att de har en god relation med branschförbundet eller 
branschförbunden som verkar på deras egen organisations område. Snarast 
upplever de att det är Svenskt Näringsliv, de borgerliga partierna och 
organisationer som tankesmedjan Timbro som är deras huvudmotståndare i 
arbetet med nyhetsstyrning. En möjlig förklaring är att konflikter i samband 
med avtalsrörelserna i stor utsträckning utspelas vid förhandlingsbordet och 
genom konfliktåtgärder som till exempel strejker och lockouter. Även om 
massmediebeskrivningarna av avtalsrörelserna kan vara väl så viktiga så har 
opinionsbildningen ännu större betydelse i striden kring mer renodlat 
politiska frågor. När LO och förbunden bedriver kamp på den politiska 
arenan ställs de framförallt mot just Svenskt Näringsliv, de borgerliga 
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partierna och till dem anknutna organisationer. Ytterligare en motståndare 
som flera av de pressansvariga tar upp i detta sammanhang är 
ledarskribenterna på de stora borgerliga dagstidningarna. Detta görs 
exempelvis av de pressansvariga på Byggnads som vid tidpunkten för 
intervjuerna hade Vaxholmskonflikten i färskt minne. Den omfattande kritik 
som Byggnads drabbades av när det satte ett lettiskt byggföretag under 
blockad vintern 2004-2005 kommer att behandlas utförligare längre fram. 

Betoningen på Svenskt Näringsliv och ”borgerligheten” som huvudmot-
ståndare märks också i hur de pressansvariga bedömer vilka motståndare de 
upplever det hårdaste och mest genomtänkta motståndet ifrån. Även om 
några av dem menar att Svenskt Näringsliv vid tidpunkten för intervjun varit 
mindre lyckade i det opinionsbildande arbetet så betraktar ändå de flesta 
organisationen och dess föregångare SAF som mycket framgångsrik: 

Jag tycker de är skickliga, de är duktiga, de har bestämt sig för tre viktiga 
kommunikativa frågor som dom vill förändra och det har genomsyrat mycket av 
deras marknadsföring, sedan sista halvåret så har de inte varit riktigt lika tydliga. 
(Informationschef LO) 

Ett intressant undantag utgörs av Industrifackets pressansvarige som 
ifrågasätter hur starka och skickliga Svenskt Näringsliv egentligen är. Hon 
menar att det finns en tendens inom fackföreningsrörelsen att överdriva 
arbetsgivarnas styrka i opinionsbildningen. Det är viktigt att ha detta i 
åtanke när vi ser hur huvuddelen av de pressansvariga resonerar om sina 
huvudmotståndare. 

De pressansvariga framhåller även de borgerliga partierna och de 
organisationer som står dem och Svenskt Näringsliv nära som duktiga på 
både news management och PR i allmänhet. Däremot menar en övervägande 
del av dem att deras direkta motpart på arbetsgivarsidan, branschförbunden, 
knappast är mer framgångsrika i sin news management än vad de själva 
uppfattar sig vara. Ett återkommande resonemang är att branschförbund 
och fackliga organisationer är en återspegling av varandra. Det kommer sig 
av att de vanligtvis delar olika former av karaktäristiska drag som exempelvis 
storlek, synlighet, betydelse för samhällsekonomin i stort samt grad av 
regional spridning. 

Flera av de pressansvariga betraktar alltså inte deras direkta motpart på 
arbetsgivarsidan som en huvudmotståndare. Det är till och med så att de 
pressansvariga på bland annat Hotell- och restaurangfacket, Livsmedelsar-
betareförbundet och Skogs- och träfacket nämner arbetsgivarsidan som en 
allierad i arbetet med att bilda opinion i branschens intresse. Detsamma 
gäller Pappers pressansvarige som samtidigt pekar ut Svenskt Näringsliv och 
branschorganisationen Teknikföretagen, som snarare är Metalls motpart, 
som en viktigare motståndare: 
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(V)år motpart heter ju skogsindustrierna, men de ser vi inte som motståndarna 
främst egentligen, vi jobbar ju konstruktivt, vi vill ju att vi ska ha en levande och bra 
massa- och pappersindustri i Sverige så vi jobbar ju väldigt mycket med 
arbetsmiljöfrågor och opinionsbildning för sådana här politiska frågor som gäller 
basnäringarnas villkor. Vad vi märker på svensk arbetsmarknad är att Svenskt 
Näringsliv, framförallt underblåst av Teknikföretagen, är på väg långt, långt ut på 
högerkanten. (Pressansvarig Pappers) 

Samarbete mellan arbetsgivarna och fackföreningsrörelsen, särskilt kring 
branschfrågor, kan alltså existera sida vid sida med hårda konflikter till 
exempel i avtalsrörelser. En viktig anledning verkar ligga i branschfrågornas 
övergripande natur samtidigt som betydelsen av upparbetade kontakter och 
personliga relationer också kan bidra till att överbrygga andra 
intressekonflikter. Oväntade allianser mellan fackföreningsrörelsen och 
arbetsgivarsidan kan ju också vara en strategi att nå större publicitet i 
massmedierna, vilket kommer beröras ytterligare i kapitel 8. 

Sammanfattningsvis ser alltså de pressansvariga Svenskt Näringsliv och 
till dem anknutna organisationer, framförallt Timbro, som sina mest 
framträdande motståndare och därigenom som en betydande begränsning i 
det egna arbetet med news management. De anar Svenskt Näringslivs hand 
både bakom värderingsförskjutningar och mer konkreta massmediehändel-
ser som exempelvis Vaxholmskonflikten. Det verkar bottna i en känsla av 
underlägsenhet i fråga om resurser samt att dåvarande SAF var betydligt 
tidigare än fackföreningsrörelsen med att rikta in organisationen mot 
opinionsbildning (Johansson, 2000). Samtidigt finns det anledning att 
beakta möjligheten att press- och informationsansvariga överdriver 
betydelsen av Svenskt Näringslivs agerande. Detta i och med att de 
huvudsakligen pekar på en mer övergripande utveckling och inte något 
konkret agerande. Vad de ger uttryck för är snarast en förändring av den 
svenska hegemonin som de på ett mycket konkret sätt upplever i sitt arbete 
med massmediekontakter.   
 

7.2 Övriga LO som allierade men ibland som motståndare 
Även om några av intervjupersonerna nämner arbetsgivarna som en 
potentiell allierad så lyfter de i första hand fram två andra aktörer i detta 
sammanhang. Dessa aktörer utgörs för det första av de övriga LO-förbunden 
och LO centralt. För det andra handlar det om det Socialdemokratiska 
arbetarepartiet (SAP) och dess ungdomsförbund som också är LO:s 
ungdomsförbund. Grafiska förbundets pressansvarige svarar exempelvis 
mycket kort och koncist på frågan vilka hon ser som deras huvudsakliga 
allierade i opinionsbildningsarbetet: 
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LO-förbunden, LO centralt…man ska väl akta sig för att täcka in för många men det 
finns ju ett politiskt parti som vi ändå känner är bättre än dom andra på att 
företräda våra medlemmars intressen. (Pressansvarig Grafiska förbundet) 

Samarbetet med andra förbund och med LO centralt i opinionsbildnings-
verksamheten i allmänhet men också mer specifikt i arbetet med news 
management exemplifieras av de pressansvariga med valrörelser och 
konflikter. När Byggnads var involverade i Vaxholmskonflikten samordnade 
byggfacken sin news management för att få ett så stort och tydligt 
massmediegenomslag som möjligt (pressansvarig Målareförbundet). 
Allianserna med övriga LO i arbetet med news management kan dels ses som 
ett sätt att med gemensamma krafter nå ett större massmedialt genomslag 
men kan också tänkas motverka att de enskilda förbunden framstår som ett 
särintresse. Detta är en form av publicitet som de pressansvariga vill 
undvika, vilket kommer att tas upp mer i detalj längre fram. När fler förbund 
och yrkesgrupper ger sitt opinionsmässiga stöd kan också legitimiteten i 
kraven öka.  

Bland de pressansvariga finns en utbredd föreställning om att 
arbetarrörelsen som helhet inte är särskilt framgångsrik i arbetet med news 
management. Den här upplevelsen gäller inte minst i förhållande till 
motståndarna och framförallt då Svenskt Näringsliv. Flera av de 
pressansvariga pekar på att det egna förbundet men också LO centralt varit 
dåliga på att föra ut sitt budskap. Några av dem framhåller dock enstaka 
förbund som mer framgångsrika. De som framhålls som förebilder är bland 
annat Kommunal, Transport och Elektrikerförbundet. Det förbund som dock 
betecknas som mest framgångsrikt är Metall och flera av de intervjuade 
lyfter fram deras informationschef som en person som de yrkesmässigt ser 
upp till. 

Alliansen med övriga LO-förbund i arbetet med news management är väl 
knappast att betrakta som någonting överraskande. Något mer överraskande 
är kanske att ett par av intervjupersonerna menar att de övriga LO-
förbunden i viss utsträckning är om inte motståndare så åtminstone 
konkurrenter:  

(D)är handlar det inte om motståndare men det finns hela tiden en konkurrens. En 
konkurrens i detta tuffa medieklimat gentemot andra fackliga organisationer. Vi 
slåss ju lite om samma utrymme. I det fackliga utrymmet i massmedia finns det 
också någon slags facklig konkurrens. (Pressansvarig SEKO) 

Detta beror dels på att förbunden konkurrerar om ett begränsat 
medieutrymme men också på att de i vissa fall kan inta olika positioner i 
politiska frågor. Handelsanställdas förbunds pressansvarige exemplifierar 
detta med EU-frågan där Handels var motståndare till ett svenskt 
medlemskap medan bland annat Metall stod på ja-sidan. Den typen av 
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politisk konflikt inom LO föranleder ofta stor massmedial uppmärksamhet 
eftersom det är tämligen ovanligt. Det stämmer överens med journalistikens 
nyhetskriterier eftersom det handlar om en konflikt som dessutom ofta 
inkluderar ordförandena som personer. Övriga LO kan alltså betraktas som 
en del av den övergripande struktur som möjliggör, men också i viss mån 
begränsar, förbundens news managementpraktik. Detsamma kan sägas om 
fackföreningsrörelsens traditionella allierade socialdemokraterna. 

7.3 Facklig-politisk samverkan – en särskild relation 
Samarbetet mellan å ena sidan LO och medlemsförbunden å andra sidan 
socialdemokraterna brukar gå under beteckningen ”facklig-politisk 
samverkan”. Det opinionsbildningsmässiga samarbetet är en viktig del av 
denna allians. Flertalet pressansvariga beskriver facklig-politisk samverkan 
som en av de största styrkorna i deras arbete. Det organiserade samarbetet 
ökar deras betydelse som en gemensam aktör: 

Vår fördel är att vi är så stora och att vi har ett samarbete med socialdemokraterna 
och har haft det i 100 år, och har den här fackliga politiska samverkan. Så vi är ju en 
viktig aktör helt enkelt. (Presschef, LO) 

De pressansvariga betraktar alltså den fackliga politiska samverkan som 
någonting positivt i och med att den ökar deras organisations betydelse i den 
offentliga debatten och även ger ett inflytande över Sveriges största parti. 
Samtidigt lyfter ett par av de pressansvariga fram begränsningar i arbetet 
med news management som uppkommer ur facklig-politisk samverkan. Till 
att börja med får den till följd att skandaler som drabbar SAP tenderar att 
indirekt svärta ner även fackföreningsrörelsen. De kan tvingas försvara eller 
åtminstone försöka förklara handlingar som begåtts av socialdemokratiska 
företrädare även om dessa egentligen inte har någon direkt koppling till 
fackföreningsrörelsen. Av detta kommer också att socialdemokraterna kan 
drabbas vid de tillfällen då fackliga företrädare anklagas för att ha brutit mot 
lagar eller normer. Vidare menar de att facklig-politiska samverkan även får 
till följd att de utsätts för en mer hårdhänt journalistisk granskning än vad 
som annars skulle ha varit fallet. Detta i och med att de i stor utsträckning 
betraktas som makthavare. Ytterligare ett dilemma är att de fackliga 
organisationerna riskerar att bli förutsägbara, och därmed mindre 
intressanta, för journalisterna: 

Sedan det här att facket är så nära socialdemokratin det är väl i vissa delar en fördel 
men gentemot massmedia så, dom kan tycka att vi är förutsägbara, dom är ofta mer 
glada när vi är kritiska till regeringen, eller glada, det är ju tacksammare om vi 
”ryter” mot regeringen. (Pressansvarig Industrifacket) 
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LO och medlemsförbunden tänker sig alltså för innan de kritiserar SAP i 
massmedierna. Samtidigt framträder här också möjligheten att nå 
massmedial publicitet just genom att gå ut med kritik då den är att betrakta 
som oväntad och därmed i linje med de nyhetskriterier som journalister 
arbetar utifrån. Uppmärksamheten blir inte heller mindre om en 
förbundsordförande kritiserar ledande partiföreträdare, eftersom det rör 
högt uppsatta personer i samhället. Det här är dock ett vanskligt sätt att 
agera då det finns gränser för hur långt de kan gå i denna kritik. Som redan 
nämnts kommer betydelserna av nyhetskriterierna som ett villkor för den 
fackliga news managementpraktiken att beröras mer i detalj längre fram. 

Hälften av de pressansvariga lyfter fram just kritik mot socialdemokrater-
na och dåvarande statsministern Göran Persson som ett enkelt knep för att 
få synas i massmedierna för deras organisation. Samtidigt tar de också 
avstånd från ett sådant agerande: 

Jag har full respekt för exempelvis en ny förbundsordförande som säger att det är 
klart, vi kan gå ut och kräva Göran Perssons avgång inom en vecka, det är klart att 
vi hamnar i tidningen då, men vad har det för långsiktigt värde. (Pressansvarig 
Skogs- och träfacket) 

Det finns dock ett par exempel där förbund inom LO överträtt denna 
gräns, vilket ovanstående citat också antyder. Industrifackets ordförande fick 
omfattande kritik efter att han i slutet av en intervju råkat undslippa sig att 
Göran Persson var för stor för det socialdemokratiska partiet (Pressansvarig 
Industrifacket). Ett annat exempel framkommer när SEKO:s presschef 
beskriver hur förbundets ordförande gått ut och kritiserat den dåvarande 
socialdemokratiska regeringen för beslut om avregleringar och för dess 
samarbete med Miljöpartiet: 

Janne har varit ute några svängar och kritiserat partiet för att de samarbetar med 
Miljöpartiet. Det får en enorm genomslagskraft. // Lite i kanten på det ligger dom 
här avregleringsfrågorna vi driver för där har regeringen en något annan 
uppfattning // Men det är klart…tycker vi en sak…och det dessutom sammanfaller 
med den här konflikten så är det klart att vi försöker förstärka den…till en viss 
gräns. (Presschef SEKO) 

Det märks att det även hos den pressansvarige på SEKO finns en 
medvetenhet om att den här typen av kritik är kontroversiell. Den finns ”en 
gräns” som inte bör överträdas. Här ställs frågan om facklig-politisk 
samverkan på sin spets. Samarbetet ger ett såväl direkt som indirekt 
inflytande över SAP. Flera av förbundsordförandena sitter med i 
partistyrelsen och LO:s ordförande sitter till och med i partiets verkställande 
utskott. Priset LO och förbunden tvingas betala, vilket gör att detta även blir 
en begränsning, består av den mer eller mindre uttalade regeln att kritik mot 
partiet och dess ledning inte bedrivs öppet. 
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7.4 Fackföreningsrörelsen, journalisterna och deras 
redaktioner – blandade relationer 

En viktig del av news managementpraktikens strukturella villkor utgörs av 
en organisations relationer till massmedierna. Tidigare studier har pekat på 
att både källor och journalister kan ha en ömsesidig fördel av en god 
relation. De aktörer som har intensiva kontakter med journalister tenderar 
också att uppfatta journalister mer positivt än de som endast har sporadiska 
kontakter (se t.ex. Larsson, 1998: 203ff). 

När det gäller relationer till journalister och redaktioner så existerar det 
stora skillnader mellan pressansvariga på olika förbund. Det här bottnar i 
stor utsträckning i att pressansvariga på de mindre förbunden inte har 
särskilt omfattande kontakter med journalister överhuvudtaget. I 
intervjupersonernas resonemang kring redaktioner och journalister går det 
dock att urskilja ett par gemensamma drag. Dessa utgörs av en tydlig 
åtskillnad mellan de journalister som intervjupersonerna uppfattar som 
kunniga och insatta och de journalister som i de pressansvarigas ögon inte är 
det. 

De pressansvarigas resonemang om journalister innehåller både kritik och 
beröm. Till att börja med så ger flera pressansvariga uttryck för en förståelse 
för journalisternas arbetssituation. De som har en bakgrund som journalister 
är noga med att påpeka att det inte är så lätt att vara journalist i och med de 
förändringar som har skett på redaktionerna: 

(J)ag ser ju den förändringen som sker i media att journalisterna har en alltmer 
pressad arbetssituation och de ska göra allt mer och mer på kortare tid, hinner inte 
fördjupa sig. (Kommunikationsstrateg Kommunal) 

Det finns en medvetenhet om hur besparingar och rationaliseringar har 
lett till att journalister idag måste producera mer på kortare tid och följderna 
av detta för journalistiken. Kommunals pressekreterare tar upp ytterligare 
en förändring som hon menar försvårat arbetet för journalister. Som J:son 
Lönn (2005) pekade på i sin studie har färre av dem fast anställning, särskilt 
bland de yngre som istället arbetar som frilansjournalister. 

Den här förståelsen för vad som kan orsaka brister i journalisternas arbete 
förhindrar inte de pressansvariga från att ge uttryck för en omfattande 
frustration. Den riktas mot de journalister som de betecknar som okunniga 
och ointresserade. Några av intervjupersonerna åskådliggör sin kritik genom 
att anekdotiskt beskriva händelser där de stött på journalister som inte ens 
haft elementära kunskaper om ”Lagen om anställningsskydd”, inte känt till 
vem som är LO:s ordförande eller ens kunnat skilja på arbetsmarknadens 
parter. Målarförbundets pressansvarige beskriver hur han förlorade en hel 
del förtroende för journalister i samband med en strejk i Kristianstad: 
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Från att ha levt i en illusion att en journalist är en enormt samhällsintresserad 
människa med gedigna kunskaper om det samhälle han lever och verkar i, så kan 
jag nu konstatera att, med några få undantag, så känns det väldigt knepigt, när 
man måste börja med, vad är ett kollektivavtal och vad är en förhandling // 1998 så 
jobbade jag lokalt i södra avdelningen //, vi hade ett bygge i Kristianstad, som vi 
själva då hade tagit ut målarna i strejk på // och vid den tidpunkten så träffade jag 
inte speciellt många journalister som visste någonting egentligen om vad egentligen 
en strejk innebär, vad en sympatiåtgärd innebär… (Pressansvarig Målareförbundet) 

De pressansvariga kritiserar alltså journalisters brist på kunskap om och 
intresse för arbetsmarknadsfrågor. Bland dem som varit verksamma över en 
längre tid, exempelvis Metalls informationschef, finns en känsla av att 
bristen på kunskap förvärrats över de senaste 10-15 åren. De pressansvariga 
uttrycker oro för denna utveckling. De anser att det gör det svårare att få 
journalister att skriva om frågor som är viktiga för fackföreningsrörelsen och 
dessutom riskerar att leda till att det som skrivs blir ”helt uppåt väggarna” 
(Intervju, Informationschef Metall). Denna oro kommer sig av att de känner 
att deras arbete både utökas och blir mer komplicerat om de tvingas förklara 
saker som de själva ser som självklarheter. Det kan även tänkas leda till att 
det minskar möjligheterna för de pressansvariga att bygga upp personliga 
relationer om de stöter på journalister som saknar intresse för 
arbetsmarknadsfrågor. Tre av intervjupersonerna kopplar explicit detta 
ointresse till de nyutexaminerade journalisternas bakgrund. För att komma 
in på journalisthögskolan har det krävts höga betyg vilket fått till följd att det 
blivit en överrepresentation av personer med medel- och överklassbakgrund. 
Den pressansvarige på Hotell- och restauranganställdas förbund menar att 
den här överrepresentationen även fanns tidigare men att det då fanns ett 
samhällsklimat som ledde till ett intresse för fackliga frågor:  

(F)örut var det ju medelklassungar och överklassungar som ändå hade någon rest 
från –68 där dom ville förändra världen, i revolt mot sina föräldrar. Men idag finns 
inte det utan idag är det bara överklass och medelklassungar som överhuvudtaget 
inte har en aning om hur verkligheten ser ut. (Pressansvarig Hotell och 
restauranganställdas förbund) 

LO:s presschef för ett liknande resonemang och menar att ett 
”medelklassfokus” hos journalisterna försvårar hennes arbete. Ett exempel 
på detta som hon tar upp gäller sjukskrivningar där fokus under senare år 
varit på stress och utbrändhet, något som också uppmärksammats i studier 
av arbetsmiljöjournalistik (se t.ex. J:son Lönn, 2005: 239f). Samtidigt är 
förslitningsskador den vanligaste sjukskrivningsorsaken bland LO-
medlemmar, vilket LO haft problem att nå ut med. De pressansvarigas kritik 
bygger på en uppfattning om att journalisterna generellt är ointresserade och 
okunniga om de fackliga medlemmarnas vardag och de fackliga 
organisationernas arbete. Deras missnöje kan tolkas som en kritik riktad inte 
bara mot enskilda journalister utan också som en frustration över de 
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övergripande strukturer som villkorar såväl journalisternas som deras eget 
arbete.  

Det finns dock en grupp journalister som så gott som samtliga 
pressansvariga nämner i uppskattande ordalag och det är arbetsmarknads-
journalisterna. Dessa åtnjuter både respekt och fullt förtroende. Denna 
”bodelning” mellan allmän- och specialreportrar har tidigare 
uppmärksammats av bland annat Larsson (1998: 104f) i hans studie av 
kommunjournalistik. 

Intervjupersonerna använder ord som ”kunniga”, ”duktiga” och ”sakliga” 
för att beskriva de journalister som är specialiserade på arbetsmarknadsfrå-
gor. Kännetecknande är även att dessa journalister går ”att lita på” och att de 
pressansvariga inte känner sig oroliga för att de ska uppstå fel i en artikel 
eller ett inslag som dessa producerat. Det finns inte heller någon anledning 
att betvivla att flertalet av de pressansvariga upplever att de har goda 
kontakter med arbetsmarknadsjournalisterna. Det finns till och med några 
som beskriver arbetsmarknadsjournalisterna med ord som ”mina kontakter” 
respektive som deras ”egna journalister” och omnämner dem vid förnamn. 

Samtidigt understryker ett par av intervjupersonerna att dessa goda 
kontakter inte nödvändigtvis leder till att arbetsmarknadsjournalisterna 
låter bli att skriva om sådant som är negativt för fackföreningsrörelsen. 
Däremot förekommer det i alla fall inga sakfel när det gör det. 

I och med denna positiva syn på arbetsmarknadsjournalisterna är det inte 
överraskande att flera av intervjupersonerna uttrycker en oro både för det 
krympande antalet och för den parallella minskningen av arbetsmarknadsut-
rymmet i nyhetsmedierna. Några av de pressansvariga lyfter fram detta som 
det största bekymret i deras arbete. En viktig anledning kan vara att det 
försvårar arbetet med att bygga upp ett kontaktnät bland journalister och att 
förse dem med exklusiva uppgifter, något som utgör två av de mest 
betydelsefulla strategierna inom news management. En av intervjupersoner-
na ser däremot inte enbart negativa utan också positiva aspekter med 
neddragningen av arbetsmarknadsjournalistiken: 

Slutet av 60-talet, skrev tidningarna sida upp och sida ner om när vi la ut en 
verksamhetsberättelse som såg ut som om den var ifrån östblocket någonstans, ändå 
skrev dom men så var journalistiken.// Det är väl både gott och ont. Det var väl inte 
bra heller att man bara skrev rakt upp och ner vad sosseregeringen sa på den tiden 
eller fackföreningsrörelsen. Det blev för okritiskt, det blev en form av Pravda. 
(Pressansvarig Skogs- och Träfacket) 

Han menar att förändringen av journalistiken har inneburit att den blivit 
mer kritisk, vilket han ser som någonting positivt. Hans resonemang ska nog 
tolkas utifrån erfarenheter av 1960-talets journalistik. De senaste två 
decenniernas utveckling i massmedierna har inneburit besparingar och 
rationaliseringar, vilket resulterat i mindre tid till kritisk granskning och inte 
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minst till färre arbetsmarknadsjournalister (J:son Lönn, 2005). Det är 
överhuvudtaget intressant att se hur noga de pressansvariga är att 
understryka att de värdesätter sådant som kunnighet och saklighet hos 
journalister, honnörsord som ligger i linje med journalistikens egna ideal. 
Det kan betraktas som ett uttryck för att de pressansvariga är väl förtrogna 
med de journalistiska idealen. Vidare tyder det på att de i kontakterna med 
journalisterna accepterar dessa ideal som grund för relationen grupperna 
emellan. Om det finns en ömsesidighet i denna relation kan den betraktas 
som en viktig fördel för de pressansvariga i kampen om utrymme i 
nyhetsmedierna för deras organisations räkning.  

7.5 ”Det ideologiska klimatet” som ett strukturellt villkor 
för news managementpraktiken 

 Att ”det ideologiska klimatet” utgör ett övergripande strukturellt villkor 
för den fackliga news managementpraktiken är något som framträder mer 
eller mindre uttalat i så gott som samtliga pressansvarigas resonemang. Det 
handlar om behovet av att se förändringar i opinionen över tid i frågor som 
till exempel synen på statligt ägande eller på kvinnors förvärvsarbete. 
Arbetet med news management innebär enligt de pressansvariga att vara 
medveten om de mer eller mindre bestående ideologier och värderingar som 
förekommer i samhället.  

Flera av intervjupersonerna tar explicit upp betydelsen av det ”ideologiska 
klimatet” eller vad de betecknar som ”den allmänna opinionen” för deras 
arbete. SEKO har enligt deras pressansvarige ökat sin kritik mot 
avregleringar av statliga verksamheter eftersom de märkt att det fanns en 
rätt stark opinion mot denna ”(r)akt igenom i princip alla samhällsklasser”. 
Industrifackets pressansvarige lyfter fram hur förbundet, tillsammans med 
de övriga facken inom industrin, anpassat sig till ett ökat intresse för 
feministiska frågor i den offentliga debatten genom att ha ”kvinnor i 
industrin” som tema under deras närvaro på Gotland under Almedals-
veckan: 

Nu när vi ska åka till Almedalen då kommer det vara ett tema som rör kvinnor i 
industrin. I högsta grad levande människor som vi tycker att, i den här allmänna 
opinionen och det här med feminismen och Feministiskt initiativ, det finns inte. Vi vill 
visa att det inte är synd om kvinnorna men däremot så har dom ju kanske andra 
erfarenheter både på grund av facklig och arbetsgivarnas försumlighet. Det kanske 
finns branscher där det inte alltid är dom bästa lönerna. (Pressansvarig 
Industrifacket) 

Även om de pressansvariga ser anpassningen till det existerande 
opinionsklimatet som nödvändig förekommer det problematiseringar av det. 
Det kan leda till att den fackliga rörelsen tonar ned sina krav och accepterar 
motståndarsidans argument. LO:s presschef pekar till exempel på hur 
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organisationen känt sig tvingade att anpassa sig till ett hårdnande klimat i 
synen på sjukskrivna där individens ansvar betonas i större utsträckning: 

Ja, man måste ju ta hänsyn till det där hela tiden, man måste förhålla sig till den 
allmänna opinionen, förhålla sig till den så att man inte blir missuppfattad eller inte 
spela ut sig helt från banan och bara uppfattas som oseriös eller omedveten. 
(Presschef LO)  

Trots att det ingår i fackföreningsrörelsens grundprinciper att skydda 
medlemmar som är sjuka eller som blivit skadade i samband med arbetet 
kan de inte fullt ut försvara dessa i den offentliga debatten. För att 
överhuvudtaget kunna delta i diskussionen känner de fackliga företrädarna 
sig tvingade att acceptera att viss skuld läggs på deras medlemmar. 

Det kan också vara så att en organisation kan driva en fråga men blir 
tvungen fundera över hur man presenterar sin synpunkt inför journalister. 
Exempelvis var det kanske mindre lyckat att som Målareförbundets 
avdelning i Sundsvall gå ut med kritik mot att det lokala ishockeylaget 
målade om sjukhusets barnavdelning. Förbundets pressansvarige pekar på 
att det nog borde ha presenterats på något annorlunda sätt, exempelvis mer 
som en kritik av politiker och tjänstemän: 

Om man skulle ha drivit frågan i massmedia så skulle man först ha tagit reda på, 
hur ser underhållsplanen ut, hur ser underhållsbudgeten ut, och istället hängt ut, i 
det här fallet, politiker och tjänstemän i kommunen, och talat om, är detta rimligt att 
så här många målare går arbetslösa i Sundsvall och det kostar staten så här mycket 
pengar, och den enda chansen att få det här ommålat är att stadens ishockeylag går 
in och målar? Det skulle förmodligen ha gett en något annorlunda vinkel utav det. 
(Pressansvarig Målareförbundet)  

Det Målareförbundets pressansvarige pekar på här är att de fackliga 
företrädarna måste tänka på vad de betonar när de får utrymme i 
massmedierna. För att inte stöta sig med den allmänna opinionen är det 
klokare att rikta in kritiken mot makthavare som i detta fall politiker och 
byråkrater än mot ett ishockeylag som i sundsvallsbornas ögon gör en god 
gärning.  

En aspekt av de fackliga organisationernas behov att förhålla sig till ”det 
ideologiska klimatet” som är mer svårfångad men som dyker upp i en 
majoritet av intervjupersonernas resonemang handlar om mer övergripande 
värderingsförändringar i det svenska samhället. Det gäller exempelvis synen 
på individ kontra kollektiv, frihet kontra trygghet och tilltron till 
auktoriteter. Flera av intervjupersonerna resonerar kring betydelsen för 
deras organisation av en ökad individualism. Samtliga av dessa uppfattar 
utvecklingen som problematisk i och med att tron på kollektivets styrka 
utgör en grundbult i den fackliga rörelsen. Ett ökat fokus på individen 
riskerar exempelvis att göra det svårare att förklara och försvara 
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kollektivavtalen i en offentlig debatt där själva beteckningen riskerar bli en 
belastning. Några av de pressansvariga understryker att det inte är något 
problem att få de egna medlemmarna att förstå kollektivavtalens betydelse. 
Problemet infaller snarare i vad man uppfattar som en medelklassdominerad 
offentlig debatt som både påverkar vad journalisterna skriver om och hur 
detta skrivs.  

Det som har hänt sedan jag började för tio år sedan det är just att man rustar ned 
redaktionerna och att det blivit ett ganska tydligt medelklassfokus, därför att alla 
journalister kommer från journalisthögskolan, det är folk med höga betyg, med en 
väldigt speciell bakgrund och de skriver om sina intressen. (Presschef LO) 

Ett ”ideologiskt klimat” där individualismen är en ledstjärna innebär 
emellertid inte att det är acceptabelt att framstå som egoistisk i sitt agerande. 
Det tvingar organisationer, och individer, att agera och uttrycka sig på ett 
sätt som gör att de inte kan beskyllas för egoism. Det här är, utifrån de frågor 
man driver, betydligt enklare för välgörenhetsorganisationer, 
solidaritetsorganisationer och miljöorganisationer som kan hävda att de 
kämpar för andras eller hela mänsklighetens intressen. De fackliga 
organisationernas grundidé är att försvara de egna medlemmarnas 
intressen, vilket kan vara svårare att skapa positiv publicitet kring.  

Intervjupersonernas resonemang om de begränsningar som ”det 
ideologiska klimatet” eller ”den allmänna opinionen” innebär i deras arbete 
kan tolkas som deras upplevelse av hegemonin i det svenska samhället och 
framförallt det sätt som den tar sig uttryck i den medialiserade 
samhällsdebatten. Arbetet med news management kan betraktas både som 
en kamp för att försöka påverka hegemonin men samtidigt som en 
anpassning till densamma. Detta innebär en anpassning till en ökad 
individualism, ett idealiserande av välgörenhet och kamp för andra 
människor och inte för de egna intressena. Fackföreningsrörelsen som 
bygger på att människor går samman för att förbättra sina egna livsvillkor 
riskerar att drabbas av kritik för att de sätter medlemmarnas egenintresse 
främst. Ett exempel på detta är kritiken mot LO som ”särintresse”, som i den 
offentliga debatten fördes fram av bland annat den så kallade 
Lindbeckkommissionen (SOU 1993: 016) och som också utgör en av 
huvudtyperna av oönskad medieexponering som kommer att beröras längre 
fram. 

Avslutningsvis kan en annan del av det de pressansvariga upplever som 
”det ideologiska klimatet” vara av betydelse för fackliga företrädares 
benägenhet att överhuvudtaget söka tillträde till massmedierna. De 
pressansvarigas upplevelse av att den offentliga debatten är ”medelklassdo-
minerad” kan kopplas till den rädsla som framför allt de små förbunden 
upplevt hos sina företrädare när det gäller att söka tillträde till 
massmedierna. De pekar på hur medlemmar, förtroendevalda och i vissa 



 

 - 94 - 

falla till och med den egna förbundsledningen tvekar när det gäller kontakter 
med journalister. Hegemonin tar sig inte bara uttryck i vilka frågor som tas 
upp i nyhetsmedierna utan även i vilket språk som talas där. Detta är ett 
språk som LO-medlemmarna i gemen inte känner sig komfortabla med. Som 
vi kommer att se i resonemangen om negativ publicitet kan fackliga 
företrädares sätt att uttrycka sig även leda till förtroendekriser för 
fackföreningsrörelsen. 

7.6 LO:s och medlemsförbundens organisatoriska villkor 
för news managementpraktiken 
I den analysfigur för news managementpraktikens strukturella villkor som 
presenterades i avsnitt 2.7 utgör de specifika organisationernas struktur den 
andra nivån. I följande avsnitt kommer forskningsintresset att riktas mot på 
vilka sätt de fackliga organisationernas struktur på samma gång både 
möjliggör och begränsar arbetet med news management. Fokus kommer 
bland annat ligga på förbundens uppbyggnad, normer och hierarkier. 

7.6.1 Facket - en medlemsbaserad organisation 
Medlemmarna är i högsta grad centrala för fackföreningsrörelsen. 

Framförallt är det dessa som i grunden ger fackföreningsrörelsen legitimitet 
i den offentliga debatten. Den pressansvarige på Handelsanställdas förbund 
konstaterar att ”(v)i är ingenting utan våra medlemmar”. Det är ett uttalande 
som samtliga pressansvariga verkar kunna skriva under på. Generellt sätt är 
det så att ju färre medlemmar ett fackförbund har desto mindre intressant 
blir det att rapportera om för massmedierna.  

Det är heller inte bara legitimitet som medlemmarna bidrar med. De utgör 
också den ekonomiska grunden för den fackliga verksamheten, inklusive det 
opinionsbildande arbetet. Därför är också ett krympande medlemsantal en 
oroande faktor även för de pressansvariga. Detta märks inte minst i 
intervjuerna med dem som arbetar på fack som organiserar anställda inom 
industrin, exempelvis Grafikerna, Industrifacket och Pappers. 
Rationaliseringar av produktionsprocessen inom industrisektorn har 
inneburit en stadigt sjunkande medlemskader i dessa förbund och 
därigenom minskade medlemsintäkter. De är väl medvetna om att det i 
slutänden leder till personalneddragningar på förbundet de representerar 
och kanske till och med att förbundet tvingas upphöra som egen 
organisation. Efter det att dessa intervjuer genomfördes har också 
Industrifacket gått samman med Metall i den nya organisationen IF Metall. 

Medlemmarna, och framförallt dess fackligt förtroendevalda, kan alltså 
betraktas som en viktig tillgång rent konkret i det opinionsbildande arbetet. 
Genom att finnas utspridda runt om i landet utgör de ett mycket bra nätverk 
när det är något organisationen behöver kommunicera. Detta är någonting 
de press- och informationsansvariga inom fackföreningsrörelsen inte är sena 
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att utnyttja. Det ger de fackliga organisationerna en närmast unik möjlighet 
att nå ut på arbetsplatser och i lokalsamhället utan att behöva gå omvägen 
via massmedierna: 

Vår stora tillgång egentligen // är ju att när saker och ting händer som gör att vi 
måste kommunicera någonting så har vi en alldeles fantastisk egen apparat att sätta 
på fötter. (S)lår vi upp medlemsregister i dagsläget så har jag 12-1300 informatörer 
som jag kan skicka ut på arbetsplatserna. Jag vet vilka dom är, jag vet hur jag ska få 
tag på dom, jag kan skriva till varenda en utav dom. (Pressansvarig Målareförbun-
det) 

För LO och LO-förbunden är sålunda medlemmarna och de förtroende-
valda en enorm styrka. I de pressansvarigas berättelser återkommer 
beskrivningar av hur information gått ut till dessa för att de ska ha 
kännedom om förbundets perspektiv på exempelvis utvecklingen av en 
avtalsrörelse eller en krissituation. Detta för att både förtroendevalda och 
medlemmar anses vara en viktig målgrupp i sig men också för att de ska 
kunna agera ”informatörer”. Genom att medlemmarna är ute på gator och 
torg men även syns och hörs i lokala massmedier når fackförbunden ut på ett 
sätt som många andra organisationer bara kan drömma om. Föregående 
kapitel visade också på hur så gott som samtliga LO-förbund valt att lägga 
stort fokus på det lokala arbetet med massmediekontakter. 

En utgångspunkt för de pressansvariga är deras förbunds storlek och 
medföljande legitimitet. Storleken är för de fackliga organisationerna tydligt 
kopplad till de ekonomiska resurser förbunden har till sitt förfogande i 
arbetet med news management. Vidare finns det en koppling mellan 
storleken och i vilken utsträckning förbunden kan utnyttja en utspridd 
medlems- och förtroendemannakår för att få tillträde till lokala och regionala 
nyhetsmedier. Redan här går det alltså att urskilja vissa specifika villkor för 
de fackliga organisationernas news managementpraktik. Dessa villkor är 
dock inte unika för fackföreningsrörelsen utan delas av andra folkrörelser 
och i stor utsträckning även av de politiska partierna. Som vi kommer att se 
uppfattar de pressansvariga dock fackföreningsrörelsens månghövdade 
stämma inte enbart som en tillgång. 

7.6.2 Den problematiska demokratin 
När de press- och informationsansvariga resonerar kring vad de upplever 
som speciellt med just deras organisation i den offentliga debatten, lyfter 
ungefär hälften av dem fram den demokratiska beslutsstrukturen. I 
beskrivningen av den demokratiska strukturen går det att urskilja en mer 
eller mindre uttalad stolthet hos dessa intervjupersoner. Förbundets 
medlemmar har på demokratisk väg röstat fram de personer som ska 
representera dem. Det är de pressansvarigas sak att se till att dessa 
representanter, men även medlemmarna själva, på bästa sätt kan göra sin 
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röst hörd i den medialiserade offentliga debatten. Den demokratiska 
strukturen blir alltså indirekt en resurs då den ger organisationen legitimitet. 

Den demokratiska organisationen och de geografiskt utspridda 
medlemmarna är alltså någonting de pressansvariga ser som en styrka i sitt 
arbete med att försöka föra ut organisationens åsikter i massmedierna. 
Samtidigt framkommer det även att denna organisationsstruktur kan utgöra 
en begränsning, någonting som kan kräva extra arbetsinsatser och till och 
med försvåra möjligheterna att delta i den offentliga debatten. Detta i och 
med att ett viktigt ledord för fackföreningsrörelsen, liksom i andra 
demokratiska organisationer, är förankring. Idealet är att nya eller 
förändrade ståndpunkter diskuteras och godkänns av organisationen som 
helhet: 

(D)els har du en beslutsprocess som ser annorlunda ut i en demokratisk organisation 
än vad den gör inom näringslivet, vilket gör att du hela tiden i bakhuvudet måste ha 
en förankring, alltså att du måste förankra på lite olika ställen så att du inte riskerar 
sedan att få massa s**t för att du inte skött förankringen. (Presschef SEKO) 

Förankring är en process som tenderar att ta tid. Det handlar om att 
viktiga frågor ska diskuteras ute på lokalavdelningar och fackklubbar. Idealt 
sett ska sedan själva beslutet fattas av förbundets styrelse eller till och med 
nästa kongress. Här uppstår en motsättning mellan fackförbundens ”långa 
ställtider” (Pressansvarig, Hotell och restaurang) och massmediernas höga 
tempo. 

För att ändå hänga med i massmediernas tempo och för att kunna komma 
med överraskande utspel trots den demokratiska beslutsprocessen, kan den 
pressansvarige och förbundsledningen agera på några olika sätt. Ett sätt är 
att i samband med akuta händelser göra utspel som man hoppas få 
godkända av arbetsutskott och förbundsstyrelse i efterhand. Ett konkret 
exempel på detta beskrivs av den pressansvarige på Målareförbundet. Han 
ansåg att det var viktigt att förbundet gjorde ett omedelbart stöduttalande åt 
Byggnads i samband med Vaxholmskonflikten hösten 2004: 

(D)et pressmeddelande jag skrev // var väldigt färgat av att här gäller att inte vänta 
till på måndag där arbetsutskottet skulle vara inne, utan jag ringde till vår 
ordförande och sa att ”stämmer det att du kan säga så här ungefär?” (Pressansvarig 
Målareförbundet) 

Den pressansvarige tillämpade i detta fall en viss toppstyrning genom att 
utnyttja den auktoritet som finns i ordföranderollen. Utspel som dessa kan 
sedan godkännas i efterhand av för förbundet berörda organ. Ett 
närbesläktat sätt att arbeta för att hänga med i massmediernas tempo 
beskrivs av Metalls informationschef. Han konstaterar att det visserligen är 
svårt att komma med överraskande utspel i en demokratiskt styrd 
organisation, men att man i Metall har ”ganska breda mandat” 
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(Informationschef, Metall) från kongresserna. Förekomsten av dess breda 
mandat gör det möjligt att svara på andras utspel och till och med formulera 
egna utan att de upplevs utgöra ett avsteg från den interna demokratin. 

Slutligen finns det även exempel på tillfällen när de pressansvariga varit 
med om att föra ut förslag som inte varit formellt beslutade av 
medlemmarna. Det handlar om situationer där organisationerna lyckats nå 
massmedial uppmärksamhet genom att göra oväntade utspel i någon 
specifik fråga. LO:s presschef beskriver till exempel hur det gick till när 
ledningen för LO, trots att frågan inte varit uppe för beslut, ville gå ut i 
debatten som blossat upp om hur föräldraförsäkringen ska fördelas mellan 
föräldrarna:  

En fråga där det väl är osäkert, om vi har alla medlemmar med oss, där vi har valt 
att // gå först, är föräldraförsäkringsfrågan, där vi  fick väldigt mycket publicitet 
efter att vi gick ut med att vi tycker att man ska dela. (N)är vi gjorde det så hade vi ju 
inget beslut, // Sen togs det beslut en månad senare på vår kongress om att vi skulle 
driva, så att nu har vi alla förbunden bakom oss i den frågan men vi hade inte riktigt 
det då. (Presschef LO) 

Det är möjligt att betrakta ovanstående sätt att arbeta som ett utslag för 
att organisationens ledning har en god kännedom om vad medlemmarna 
kommer att anse i en fråga redan innan den interndemokratiska processen 
haft sin gång. Samtidigt är det möjligt att se det som en kortslutning av den 
interna demokratin. När ledningen har gått ut i en fråga får det till följd att 
medlemmarna ”ordnar in sig i ledet” genom att acceptera detta som den nya 
linjen. Inom arbetarrörelsen finns det en tradition av att ledningen innehar 
ett starkt inflytande över organisationen som helhet. Detta har bland annat 
berörts av Åsa Linderborg (2001) i hennes skildring av den socialdemokra-
tiska historieskrivningen. 

Det är dock inte enbart motsättningen mellan förankring och att agera 
snabbt i den medialiserade offentliga debatten som utgör ett demokratiskt 
dilemma för fackföreningsrörelsen. Det fokus som sätts på ordföranden 
rimmar inte heller fullt ut med en medlemsstyrd och demokratisk 
organisation. Det riskerar att uppkomma en situation där ”den store 
ledaren” ska symbolisera hela förbundet eller till och med hela rörelsen. 
Frågan är om det då går att upprätthålla en struktur där alla medlemmars 
röst är lika mycket värd eller om ledningen för organisationen har ett större 
inflytande än deras position som medlemmarnas representanter egentligen 
är tänkt att innebära? 

Ytterligare ett demokratiskt dilemma är att de pressansvariga betraktar 
skillnader i utsagor mellan olika företrädare på olika regionala och lokala 
avdelningar som ett hinder i arbetet med news management. När de fackliga 
organisationerna arbetar för att åtgärda detta riskerar de samtidigt att strypa 
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den interna debatten. Detta måste betraktas som ett betydande dilemma för 
de organisationer som har den demokratiska strukturen som ledstjärna. 

7.6.3 Massmedierna som ett vapen i interna konflikter  
Nära kopplad till att vara en medlemsstyrd och demokratisk organisation 

ligger frågan om interna konflikter och dess betydelse för möjligheterna att 
sköta organisationens news management. I organisationer där olika 
ståndpunkter ska diskuteras och beslutas är det lätt hänt att det uppstår 
fraktioner som motarbetar varandra. Som Goldenberg (1975: 39) visat kan 
bristande enighet leda till att en organisation inte söker tillträde till 
massmedierna överhuvudtaget.  

Flera av de pressansvariga på LO och medlemsförbunden tar upp 
problematiken med interna strider, men det är bara två av dem som lyfter 
fram konkreta exempel där deras egen organisation varit inblandad. 
Kommunals kommunikationsstrateg beskriver hur förbundets ledning 
drabbades av hård kritik från ett antal medlemmar och förtroendevalda efter 
avtalsrörelsen och strejken 2003. Denna kritik kom i högsta grad att bli 
synlig i massmedierna efter att SVT:s Uppdrag granskning gjort ett antal 
reportage om strejken och dess resultat. Det andra exemplet rör det första 
misslyckade försöket till samgående mellan Industrifacket och Metall. 
Industrifackets pressansvarige ser även likheter mellan det som hände inom 
hennes organisation och sådant som inträffat i andra medlemsstyrda 
organisationer: 

Det måste man ju också säga och precis som våra medlemmar som var förbannade 
på förbundsstyrelsen kom på att man kan använda massmedia så har ju olika 
falanger i SSU upptäckt det om man vill komma åt folk. (Pressansvarig 
Industrifacket) 

Hon pekar i detta fall på hur massmedierna blivit en form av vapen i 
situationer där olika grupperingar är i konflikt med varandra, något som kan 
vara oerhört skadligt för en organisation. Den typ av djupa konflikter mellan 
olika fraktioner som exempelvis förekommit i den brittiska fackföreningsrö-
relsen (Manning, 1998: 204) framkommer inte i utsagorna av de 
pressansvariga i svensk fackföreningsrörelse. Men som exemplen från 
Kommunal och Industrifacket ovan visar så har några av dem upplevt 
interna konflikter som ett allvarligt problem i deras arbete.  

Interna konflikter behöver dock inte alltid vara av ondo i de pressansvari-
gas verksamhet. De kan till och med vara en fördel i arbetet med news 
management. Det här åskådliggörs främst av SEKO:s pressansvarige när han 
skildrar hur konflikten i synen på EU-medlemskapet mellan Metall och 
Handelsanställdas förbund var till nytta för båda förbunden. Han menar att 
bägge förbunden tjänade på detta eftersom både ordförandena och 
förbunden som helhet syntes mycket i massmedierna. Konflikter, och 
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särskilt inom en organisation eller rörelse, ligger väl i linje med de 
nyhetskriterier journalister har att förhålla sig till. Att på detta sätt utnyttja 
intresset för konflikter i tillämpningen av news management är dock en 
balansgång. Intern splittring kan ju på sikt skada en organisation eller 
rörelse. Samtidigt innebär massmedialt genomslag en möjlighet att stärka 
organisationens resurser genom att expandera i fråga om storlek. Om ett 
förbund syns kan det attrahera fler medlemmar, vilket i sin tur även 
påverkar sådant som ekonomi och trovärdighet. I en organisation som LO 
kan det dock uppstå en motsättning mellan de förbund som väljer att 
profilera sig genom att tydligt ta ställning i en för rörelsen som helhet 
kontroversiell fråga, och de på andra förbund som anser att detta 
ställningstagande skadar organisationen som helhet. Vi kommer längre fram 
att se exempel på ett missnöje bland vissa pressansvariga gentemot förbund 
som genom att kritisera andra delar av arbetarrörelsen når massmedialt 
genomslag. 

7.6.4 Regional spridning som hinder och möjlighet 
Det är inte enbart för direktkommunikationen som medlemmar och 
förtroendevalda har betydelse för fackföreningarnas opinionsbildande 
arbete. De kan också vara en viktig resurs i arbetet med news management 
på regional och lokal nivå. I intervjumaterialet går det att utläsa att den 
regionala spridningen både kan betraktas som en begränsning men och 
möjlighet. Precis som i fråga om organisationens storlek kan den regionala 
spridningen skapa skilda budskap ”i Skanör och Haparanda” 
(Kommunikationsstrateg, Kommunal). Anledningen till att detta med skilda 
budskap ställer till problem är att organisationen riskerar att uppfattas som 
otydlig eller i värsta fall som genomsyrad av interna stridigheter. Detta 
åskådliggör den inneboende motsättningen mellan å ena sidan en 
framgångsrik tillämpning av news management och å andra sidan en öppen 
och demokratisk intern debatt. 

Ytterligare ett problem med den regionala spridningen som ett par av de 
pressansvariga berör är att den kan leda till att intresset riskerar att bli svagt 
i de Stockholmsbaserade riksmedierna. Det gäller inte minst de förbund som 
i mycket liten utsträckning organiserar arbetskraft i Stockholm, vilket Skogs- 
och Träfacket är ett av de tydligare exemplen på:  

Ute i lokalpressen är det ganska bra uppmärksamhet kring våra frågor i och med att 
skog och trä finns där ute så att säga och den har en betydelse inte minst i 
glesbygdsområden i Sverige. Men att få upp dom här frågorna i stockholmsmedia 
exempelvis är väldigt svårt, det känner jag. (Pressansvarig Skogs- och Träfacket) 

I och med att riksmedierna har ett så pass stort inflytande över den övriga 
offentliga debatten i Sverige så uppstår ett problem när det enbart är 
exempelvis Norra Västerbotten som intresserar sig för vad förbundet har att 
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säga (Asp, 2007b). Det behöver emellertid inte enbart innebära nackdelar för 
en organisation att vara spridd över hela landet. Flera av de pressansvariga 
understryker fördelarna med den regionala spridningen när det handlar om 
att nå massmedialt genomslag. Det har att göra med att det är betydligt 
lättare att få tillträde till lokala och regionala medier på de orter där man har 
lokala och regionala representanter som kan uttala sig.  

Flera av intervjupersonerna uttrycker samtidigt en önskan om en 
förbättring just av det lokala och regionala arbetet med massmediekontak-
ter. Det varierar mellan förbunden hur långt man har nått i detta arbete. Hos 
vissa av intervjupersonerna uttrycks det mest som en fundering eller som ett 
framtidsprojekt medan andra förbund, exempelvis Metall, Kommunal och 
SEKO, redan har skapat en organisation för detta arbete eller åtminstone 
påbörjat en verksamhet för att förbättra förbundets massmediala 
genomslagskraft regionalt: 

(V)i har handplockat folk från olika regioner i Sverige och haft en till två träffar om 
året. Vi går igenom vilka viktiga frågor som finns och vad man skulle kunna göra för 
att stärka genomslagskraften, man ska göra saker på många olika ställen samtidigt. 
Min ambition är att bygga upp en organisation där du i princip har en (väldigt) 
duktig person på varje avdelning, så du har 17 personer i ett nätverk, som kan media 
och som vet hur det fungerar. Och gör du en central grej så kan du trycka på 
knappen och sedan händer det saker på alla 17 ställena. (Presschef SEKO) 

Den kanske viktigaste anledningen till att förbunden börjat förstärka det 
regionala arbetet med nyhetsstyrning är att det går att se stora skillnader i 
hur detta fungerar. I vissa regioner är man väldigt framgångsrika medan det 
finns regioner där massmediekontakterna är så gott som obefintlig, något 
som de pressansvariga alltså ser som ett av sina största problem. Det här kan 
dels bottna i hur stora förbunden är i respektive region, dels ha att göra med 
en skillnad beträffande hur mycket och på vilka sätt man arbetar med news 
management. 

I samband med detta pekar intervjupersonerna på att det är skillnad i 
förståelsen bland de förtroendevalda vad gäller massmediernas arbetssätt. 
Det går att se en tydlig koppling mellan avsaknaden av news management i 
vissa regioner och en brist på de resurser som är centrala för att en 
organisation överhuvudtaget ska söka tillträde till massmedierna. Förutom 
en storleksmässig begränsning handlar det om att lokala och regionala 
företrädare i många fall saknar kunskap, erfarenhet och förmåga, vilket 
brukar lyftas fram som nödvändigt för att på allvar kunna ge sig i kast med 
news management (se t.ex. Wolfsfeld, 2003). För de pressansvariga blir 
detta ett problem som de försöker lösa med hjälp av bland annat utbildning i 
mediekontakter vilket, som berördes i avsnitt 6.2, kan tolkas som en del i en 
ökad lokalisering. 
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Det är dock inte bara frånvaro av kontakter med lokala och regionala 
massmedier som intervjupersonerna ser som ett problem. De tar även upp 
exempel på när lokalavdelningar lyckats få utrymme i massmedierna men 
där resultatet ändå inte riktigt blivit det önskvärda: 

Vår avdelning 10 i Sundsvall exempelvis hade en anspelning på att hockeylaget 
målade barnsjukhuset och då var vinklingen att dom här tar målarnas jobb och det 
är klart att, även om åtgärden som avdelningen vidtog var rättfärdig i någon sorts 
mening så var den i sammanhanget något oklok, den väckte snarare opinion mot än 
för oss som organisation. (Pressansvarig Målareförbundet) 

Det problem som Målareförbundets pressansvarige här tar upp 
åskådliggör några av de förändringar som massmedieringen av 
offentligheten fört med sig. Det är inte orimligt att anta att hockeylagets 
insats åtminstone delvis bottnar i en önskan om gynnsam massmedial 
publicitet för dem själva. Om Målareförbundets lokalavdelning följer den 
fackliga rörelsens grundtanke om att ingen ska erbjuda sin arbetskraft för ett 
lägre pris än den överenskomna nivån i gällande avtal, så måste de 
protestera. När de gör detta riskerar de att i massmedierna framstå som ”de 
onda”, några som försöker förhindra att de sjuka barnen får sjukhuset 
ommålat och fint. Rädslan för kritik i massmedierna riskerar leda till att 
fackföreningsrörelsen inte vågar ta strid i för dem viktiga frågor. Dilemmat 
med hur fackföreningsrörelsen i massmedierna ska kunna legitimera krav på 
avtalsenliga löner åskådliggörs även av den kritik Byggnads drabbades av i 
samband med Vaxholmskonflikten 2004-2005, vilken kommer att beröras 
mer utförligt längre fram.  

Utifrån de pressansvarigas perspektiv är det viktigt att medlemmar och 
förtroendevalda runt om i landet ägnar sig åt news management för att 
organisationen ska synas i massmedierna. Samtidigt ser de alltså ett 
avgörande problem i att de lokala företrädarna inte alltid är medvetna om 
vikten av att anpassa sig, exempelvis utifrån massmediernas sätt att arbeta 
och det rådande opinionsläget. Det är inte heller nödvändigtvis så att dessa 
lokala företrädare behärskar de strategier som kan tillämpas när en 
organisation ska uppnå gynnsam publicitet. 

7.6.5 Med ordföranden som ”varumärke” 
I princip samtliga av de pressansvariga ser sin förbundsordförande som 
central i arbetet med news management. Det här gäller oavsett om de 
arbetar på något av de små förbunden, på Metall eller till och med LO 
centralt. Det är ordföranden som huvudsakligen blir organisationens ansikte 
utåt och det är ordföranden journalisterna vanligtvis vill få uttalanden ifrån. 
På Transport är dessutom ordföranden den som har ansvar för 
massmediekontakterna. Chefen på LO:s informationsenhet uttrycker det 
som att organisationen i sin ordförande Wanja Lundby Wedin har ”ett 
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fantastiskt varumärke”. Det är med bakgrund av denna enormt stora tonvikt 
på LO-ordföranden som omfattningen av den kris som organisationen 
genomgick våren 2009 ska förstås. Den uppkom när det visade sig att 
Lundby-Wedin genom sin styrelsepost i pensionsbolaget AMF pension varit 
med om att tilldela den verkställande direktören en mycket frikostig pension. 
Detta avslöjades i massmedierna samtidigt som LO-ordföranden offentligt 
kritiserat stora bonusar och pensioner inom näringslivet (se t.ex. Braconier, 
2009-03-21).  

Fem av intervjupersonerna understryker betydelsen av hur ordföranden 
är som person, det vill säga om de trivs med att synas i massmedierna eller 
inte. De pressansvariga menar sig ha sett en förändring för sina respektive 
förbund just i samband med byte av förbundsledning. Handels 
pressansvarige ser en sorts cykel i organisationerna i detta avseende. Efter 
att ha haft en utåtriktad och massmedial ordförande efterfrågar 
medlemmarna en som koncentrerar sig på de renodlat fackliga frågorna. 
Denne ersätts i sin tur av en ordförande som återigen gör förbundet mer 
synligt. En förklaring till detta står möjligtvis att finna i att medlemmarna 
under tider av massmedial stiltje för deras förbund upplever att andra 
förbundsordföranden syns mycket mer, medan en ordförande som ofta för 
fram sina ståndpunkter i den offentliga debatten skapar förväntningar om 
konkreta resultat. Dessa förväntningar kan sedan bli svåra att infria. 
Resonemanget hos den pressansvarige på Handelsanställdas förbund kan 
möjligtvis även ses som ett sätt att legitimera att förbundet och dess 
ordförande vid tiden för studien hade betydligt mindre massmedialt 
genomslag än de haft tidigare under 1990-talet. 

Ingen av intervjupersonerna verkar se något större problem med att föra 
fram en person som symbol, eller varumärke, för hela förbundet. Att 
tillämpningen av ordföranden som ”varumärke” inte betraktas som något 
betydande problem i fackföreningsrörelsen kan sättas i samband med den 
tradition av att lyfta fram ledaren som kännetecknat svensk arbetarrörelse 
(Linderborg, 2001). Ytterligare en förklaring kan stå att finna i att fackliga 
företrädare, till skillnad från företrädare för de proteströrelser som växte 
fram under 1960- och 1970-talen, har anställning och karriär inom den 
fackliga rörelsen och därför är mindre beroende av medierna. De blir alltså 
inte enbart ett ”varumärke”. 

7.7 De pressansvarigas erfarenheter och bakgrund 
I analysfiguren för news mangementpraktikens strukturella villkor som 
presenterades i avsnitt 2.7 utgjordes den fjärde nivån av de pressansvarigas 
sociala och biografiska erfarenheter som strukturellt villkor. Betydelsen av 
de pressansvarigas erfarenheter är inte helt lätt att studera i en 
intervjustudie som denna och jag har inte heller funnit några tydliga belägg 
för att deras erfarenheter skulle ha någon avgörande inverkan på deras 
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arbete. Exempelvis har det i intervjuerna inte framkommit några belägg för 
att de pressansvarigas kön eller ålder skulle påverka deras möjligheter att 
framgångsrikt arbeta med news management i de fackliga organisationerna. 
Däremot kan resonemangen om betydelsen av ordförandenas personliga 
egenskaper, i synnerhet i fråga om tidigare Handelsordföranden Kenth 
Pettersson, betraktas som ett tecken på vikten av att ta hänsyn till 
individnivån.  

De pressansvariga kan, ifråga om bakgrund, delas in i fyra olika grupper 
som delvis överlappar varandra. Jag har valt att beteckna dessa som den 
långa vägen, partivägen, utbildningsvägen och journalistvägen. 

Intervjupersonerna som har gått den långa vägen utgörs av sådana som 
har arbetat inom den bransch eller det yrke där deras förbund är verksamt. 
Dessa personer har därefter varit lokalt förtroendevalda eller anställda som 
lokala ombudsmän för att slutligen hamna på förbundskontoret. Ungefär en 
tredjedel av de pressansvariga har gått den långa vägen och huvudsakligen 
gäller det personer anställda på små förbund, exempelvis de två 
yrkesförbunden Målareförbundet och Elektrikerförbundet. Intressant att 
notera är att även Metalls informationschef har en bakgrund som 
metallarbetare och lokal ombudsman. 

Partivägen inkluderar de pressansvariga, drygt en tredjedel av 
intervjupersonerna, som innan de tillträdde sin nuvarande tjänst arbetade 
för SSU, socialdemokraterna i Stockholm eller för socialdemokratiska 
partistyrelsen. Återkommande arbetsuppgifter har varit som politisk 
sekreterare eller ett mer renodlad arbete med kommunikation. I denna 
grupp återfinns pressansvariga på LO centralt och större förbund som 
Byggnads och SEKO men också anställda på mindre förbund som Skogs- och 
Träfacket och Pappers. 

Pressansvariga som har gått utbildningsvägen överlappar i stor 
utsträckning med de som har gått partivägen. I denna grupp inkluderar jag 
de som har någon form av eftergymnasial utbildningen, antingen i fråga om 
journalistik eller exempelvis statsvetenskap, sociologi eller svenska. De 
pressansvariga som genomgått någon form av journalistutbildning, till 
exempel folkhögskola eller Poppius journalistskola, har så gott som samtliga 
även läst andra ämnen. Sammantaget har drygt hälften av de pressansvariga 
gått utbildningsvägen och hälften av dessa har i sin tur studerat journalistik. 
I princip samtliga av dem som inte har gått den långa vägen har genomgått 
någon form av utbildning. 

Slutligen har ungefär en femtedel av intervjupersonerna en bakgrund i 
journalistyrket. Bland de som har gått journalistvägen återfinns 
pressansvariga på Kommunal, Handels och Industrifacket, det vill säga 
huvudsakligen större förbund. Industrifackets pressansvariga har arbetat 
inom fackförbundspressen, medan de övriga har varit verksamma som 
frilansjournalister.  
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I vilken utsträckning verkar då intervjupersonernas bakgrund och 
erfarenheter begränsa och möjliggöra deras arbete? Pressansvariga på de 
små förbunden som gått den långa vägen ger uttryck för en frustration i 
fråga om kännedom om hur journalister arbetar och uppger samtidigt att de 
i princip saknar kontakter med journalister. Samtidigt framkommer i 
intervjuerna med pressansvariga som gått partivägen, utbildningsvägen och 
journalistvägen, i synnerhet med dem som arbetat som journalister, en 
större medvetenhet om journalistikens arbetssätt och rutiner. De 
pressansvariga i dessa tre grupper uppger i större utsträckning än de som 
har gått den långa vägen att de har kontakter med journalister, bland annat 
från utbildningstiden och tidigare arbete. SEKO:s pressansvariga uttrycker 
explicit att han ser en fördel i en bakgrund som journalist när det gäller att 
nå framgång i arbetet med news management: 

Med tanke på att man har, att jag har den bakgrund jag har som journalist så har 
man ganska bra koll på hur en redaktion värderar (nyheter). (Pressansvarig, SEKO) 

Betydelsen av utbildning och arbete inom journalistik för arbetet med 
news management är dock svår att belägga utifrån intervjuerna. Ett par av 
intervjupersonerna pekar på en fördel för de pressansvariga som gått den 
långa vägen då de har mycket goda kunskaper om hur organisationen 
fungerar. Som tidigare nämnts är det huvudsakligen pressansvariga på små 
förbund som gått ”den långa vägen”. Frånvaron av kontakter med 
journalister och ett blygsamt arbete med news management kan för deras del 
sättas i samband med deras förbunds storlek och betydelse för 
samhällsekonomin. Metalls informationschef har gått den långa vägen men 
arbetar samtidigt på ett av de förbund som genom sin storlek blir en 
framträdande aktör i massmedierna. Han framhålls dessutom som ett 
exempel på en skicklig pressansvarig bland annat av hans kollegor på LO, 
Livsmedelsarbetereförbundet och Skogs- och träfacket. 

7.8 Sammanfattning 
Bland de övergripande strukturer som begränsar och möjliggör den 

fackliga news managementpraktiken återfinns den facklig-politiska arenans 
övriga aktörer och de fackliga organisationernas relationer till dessa. 
Samarbetet mellan dels olika LO-förbund, dels mellan LO och det 
socialdemokratiska partiet är en viktig utgångspunkt. Alliansen med, det 
under en stor del av efterkrigstiden, styrande partiet kan öka den betydelse 
fackföreningsrörelsen tillmäts av journalister, med andra ord dess status 
som nyhetskälla. Det utgör samtidigt en begränsning i news management-
praktiken, dels i fråga om vilka utspel LO och medlemsförbunden upplever 
att de kan göra, dels för att negativ publicitet för den ena delen av ”rörelsen” 
riskerar att även drabba den andra delen. 
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Det täta samarbetet inom fackföreningsrörelsen, särskilt mellan mindre 
förbund kan ses som ett sätt att försöka öka det massmediala genomslaget 
men även att göra det mer fördelaktigt för de fackliga organisationerna. När 
flera organisationer ställer sig bakom exempelvis en strejk eller en blockad 
kan det bidra till en större legitimitet för de fackliga kraven. Det motverkar 
risken att avfärdas som ett ”särintresse”, något som kommer att diskuteras 
mer i detalj längre fram. Även trovärdigheten ökar då allianserna kan ge det 
fackliga agerandet ett större genomslag, vilket är fallet i samband med 
sympatistrejker. Slutligen kan förbunden genom sitt samarbete både öka sin 
betydelse för samhällsekonomin och rent konkret de ekonomiska resurser de 
har till sitt förfogande. Visserligen är news management generellt sett 
billigare än exempelvis reklam men det innebär inte att tillgången till 
resurser helt saknar betydelse (se t.ex. Wolfsfeld, 2003: 91). 

Ett annat viktigt villkor för de fackliga organisationernas arbete med news 
management utgörs av deras huvudmotståndare och dess agerande. De 
pressansvariga betraktar arbetsgivarorganisationerna, de borgerliga 
partierna och till dem anknutna organisationer som mycket betydelsefulla 
för vilka frågor nyhetsmedierna skildrar och hur dessa skildras men också 
för ”det ideologiska klimatet” som helhet. Samtidigt förekommer det 
samarbete mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer i samband med 
massmediala utspel. De kan, i likhet med konflikter inom den fackliga 
rörelsen, uppfattas som överraskande och därigenom bidra till massmedialt 
genomslag. 

Den tredje huvudaktören på den facklig-politiska arenan utgörs av 
journalister och de redaktioner där de är verksamma. Vid sidan av borgerliga 
ledarskribenter och enstaka granskande journalister betraktas journalisterna 
inte som motståndare men inte heller som allierade. Det som istället 
kännetecknar de pressansvarigas relation till journalister är en åtskillnad 
mellan okunniga respektive kunniga journalister. Det existerar en känsla av 
ökat ointresse och en parallellt sjunkande kunskap kring arbetsmarknads-
frågor i journalistkåren. Det här kopplar intervjupersonerna mer eller 
mindre uttalat till ett ökat ”medelklassfokus” i journalistiken. De journalister 
som de pressansvariga har en god relation med är arbetsmarknadsjournalis-
terna. Det bottnar i en känsla av att dessa journalister kommer att beskriva 
arbetsmarknadsfrågor ”sakligt”, samt att det sällan eller aldrig förekommer 
sakfel i deras artiklar. Det är tydligt att det är arbetsmarknadsjournalisterna 
som de pressansvariga känner att de kan anförtro med exempelvis exklusiva 
uppgifter, vilket kommer att beröras i nästa kapitel. Den stora frågan inför 
framtiden är dock hur många av arbetsmarknadsjournalisterna som kommer 
att finnas kvar då det blivit färre och färre under de senaste decennierna.  

I de pressansvarigas resonemang kring deras arbete med news 
management återkommer mer eller mindre explicita hänvisningar till 
betydelsen av det politiska och ekonomiska systemet samt till vad flera av 
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dem kallar ”det ideologiska klimatet”. Det politiska och ekonomiska systemet 
utgör dels grunden för såväl vilka som blir huvudsakliga allierade som vilka 
som blir motståndare för de fackliga organisationerna. Den politiska och 
ekonomiska maktfördelningen mellan fackföreningsrörelse och arbetsgivare 
i samhället kommer också att påverka news managementpraktiken så till 
vida att det finns ett samband mellan å ena sidan makt och inflytande, å 
andra sidan massmedialt genomslag (Goldenberg, 1975). En maktförskjut-
ning till arbetsgivarnas favör riskerar alltså att samtidigt innebära sämre 
möjligheter för de fackliga organisationerna att nå framgångar i news 
managementpraktiken. I och med att fackföreningsrörelsen i så stor 
utsträckning är beroende av en stor medlemskår, både av ekonomiska 
orsaker och av legitimitetsskäl, blir det problematiskt när medlemstalen 
sjunker till följd av den ekonomiska utvecklingen, eller politiska beslut som 
exempelvis slopad avdragsrätt för fackföreningsavgiften. 

När det gäller övergripande strukturer är det betydelsen av ”det 
ideologiska klimatet” som framträder allra tydligast i de pressansvarigas 
resonemang. Jag anser att detta teoretiskt kan tolkas som att samhällets 
rådande hegemoni villkorar den fackliga news managementpraktiken. 
Anpassningen till denna hegemoni utgör en mycket tydlig begränsning i de 
pressansvarigas arbete, i och med att anpassningen inte bara påverkar hur 
de uttrycker sig i olika frågor utan till och med vilka frågor de försöker få 
publicitet kring. Samtidigt möjliggör en god kännedom om hegemonin 
arbetet med news management.  

Det fackliga arbetet med news management begränsas av de strukturella 
villkor som kommer av LO:s och medlemsförbundens uppbyggnad, normer 
och värderingar. Det första av dessa villkor kommer av att de är 
medlemsbaserade organisationer som ska fatta beslut enligt interndemokra-
tiska principer. Det innebär en svårighet om man vill göra snabba och 
överraskande utspel. Om LO eller något av medlemsförbunden ska ta 
ställning i en ny fråga eller ompröva en sedan tidigare tagen ståndpunkt, 
förväntas detta ske efter en diskussion där medlemmarna fått säga sitt. När 
beslutet väl fattas är det därför vanligtvis inte längre så nytt och spännande. 
Ett sätt att komma runt denna begränsning som exempelvis Metall tillämpar 
är att förbundsledningen får ”breda mandat” av kongressen. Detta gör att 
ledningen kan fatta beslut och göra dagsaktuella utspel.  

Fackföreningsrörelsens organisatoriska struktur är dock inte enbart en 
begränsning. Flera av de pressansvariga lyfter fram medlemmarnas och 
deras förtroendevaldas betydelse i arbetet med news management. Det gäller 
inte minst i arbetet med att få genomslag i lokala och regionala massmedier, 
något flera av förbunden ägnat en hel del uppmärksamhet åt även historiskt. 
Betydelsen av regionala och lokala massmedier understryks särskilt av 
pressansvariga på förbund vilkas medlemmar återfinns utanför storstäderna, 
som Skog- och Träfacket och Pappersarbetarförbundet. 
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En förutsättning i arbetet med news management som de fackliga 
organisationerna delar med bland annat politiska partier handlar om 
ordförandens centrala betydelse. Massmedierna rapporterar gärna vad 
kända personer sagt eller gjort. Så gott som samtliga pressansvariga lyfter 
fram ordförandens centrala betydelse för arbetet med news management. 
Några av dem skildrar också explicit arbetet med att göra just deras 
förbundsordförande till en person som massmedierna efterfrågar. Mer eller 
mindre uttalat är det Handelsordföranden Kenth Pettersons position på 
1990-talet som utgör förebilden.  

De pressansvarigas sociala och biografiska erfarenheter verkar, utifrån 
denna studie, inte ha någon större betydelse som strukturellt villkor för news 
managementpraktiken. Det går att urskilja fyra huvudsakliga ingångar i 
yrket som pressansvariga. De fyra, som delvis överlappar varandra är för det 
första den långa vägen, det vill säga att man arbetat inom något av de yrken 
som förbundet organiserar och därefter blivit ombudsman. Den andra utgörs 
av partivägen vilket innebär arbete för socialdemokraterna eller dess 
ungdomsförbund. Den tredje vägen är utbildning inom journalistik, 
kommunikation eller andra ämnen på eftergymnasial nivå. Den fjärde och 
sista utgörs av journalistvägen och alltså handlar om att man varit verksam 
som journalist. Det finns dock inte några tydliga belägg för att skillnaderna i 
bakgrund skulle vara avgörande för arbetet med news management inom 
den fackliga rörelsen.   

Utifrån de strukturella villkoren av både övergripande, organisatorisk och 
individuell karaktär som LO och dess medlemsförbund har i sitt arbete med 
news management och relationerna med den facklig-politiska arenans övriga 
aktörer så har de möjlighet att med hjälp av olika källstrategier försöka 
uppnå så omfattande positiv publicitet som möjligt och samtidigt undvika 
eller åtminstone begränsa mängden negativ dito. Detta handlar om att 
utnyttja de resurser de fackliga organisationerna har till sitt förfogande men 
också om att resursbrist och den rådande hegemonin innebär begränsningar. 
Hur den konkreta tillämpningen av källstrategier gestaltar sig kommer de 
följande två kapitlen att handla.  
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Kapitel 8. Fackliga källstrategier för att 
få goda nyheter 
I detta kapitel ligger fokus på hur LO och medlemsförbunden arbetar med 
källstrategier, vilka problem och möjligheter samt vilka mer eller mindre 
uttalade gränser de pressansvariga ser i detta arbete. I kapitlet presenteras 
intervjupersonernas tankar kring vad som utgör gynnsam publicitet samt 
kring de källstrategier de tillämpar för att uppnå detta. Det handlar bland 
annat om att ta hänsyn till journalisternas sätt att värdera nyheter och att 
ansluta till de frågor som redan uppmärksammats av andra aktörer. Vidare 
kan det handla om presentation av rapporter och undersökningar och 
förmedlingen av exklusiv information till någon betrodd journalist samt 
användningen av medieanpassade händelser. Tanken är att detta kapitel ska 
bidra till en förståelse för hur handlingsmönster och social interaktion 
möjliggör och begränsar news managementpraktiken. Detta motsvarar den 
tredje nivån i analysfiguren över news managementpraktikens strukturella 
villkor. Rent konkret berörs de rutiner och strategier som förekommer i de 
pressansvarigas arbete samt i deras kontakter med journalister. 

8.1 Goda nyheter för fackföreningsrörelsen  
Det råder tämligen stor enighet bland de pressansvariga i fråga om vilken typ 
av publicitet som de eftersträvar för sina respektive organisationer. De vill 
att det egna förbundet och dess ledande företrädare först och främst ska 
”synas”. Förbundet i sig ska helst uppmärksammas när de tar strid för sina 
medlemmar mot en mäktig motpart och når framgång. Intervjupersonerna 
önskar att deras organisationer ska etablera sig som en självklar aktör i de 
frågor som berör organisationen och dess medlemmar. SEKOs 
pressansvarige lyfter till exempel fram hur de arbetat för att bli den 
organisation som i den offentliga debatten får symbolisera motståndet mot 
privatiseringar och avregleringar: 

Drömbilden är på något sätt att, när man snackar om kritik mot avregleringar, 
privatiseringar så kopplar man det direkt till SEKO eller SEKOs förbundsordföran-
de. Alltså, att det är en stark opinionsbildare på området och det tror jag inte vi har 
uppnått riktigt. (Pressansvarig SEKO) 

I detta att etablera organisationen som aktör ligger också att framstå som 
en ”seriös” organisation, ett begrepp som flera, bland annat LO:s presschef, 
använder. En del av detta är en utbredd önskan om att deras organisationer 
inte enbart ska uppmärksammas som en aktör som för ut sina åsikter utan 
att de även ska få massmedial publicitet som trovärdiga experter, exempelvis 
när de genomfört olika undersökningar. 

Det är uppenbart att de pressansvariga arbetar för att deras organisatio-
ner ska synas när de kämpar för svaga medlemsgrupper men också att de 
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strävar efter att framstå som representanter för allmänintresset. Med en viss 
belåtenhet menar exempelvis den pressansvarige på Hotell- och 
restauranganställdas förbund att hennes organisation, när den väl syns, 
skildras som de ”goda” medan arbetsgivarna blir de ”onda”. De tar kamp för 
en svag grupp: lågavlönade kvinnor i hotell- och restaurangbranschen. Ett 
liknande resonemang går att finna hos den pressansvariga på Handels när 
han beskriver hur förbundet lyckats få massmedial uppmärksamhet för 
deras medlemmars problem med deltidsanställningar:  

Det visar sig att Lidl öppnar en ny butik, alla som anställs där får bara 
deltidstjänster. Det blir en fantastiskt bra illustration för den här utredningen som 
pågår om att alla får heltid ”titta här, all dom här tjejerna som jobbar på Lidl dom 
kan inte få ett hyreskontrakt för de har visserligen en fast anställning men jobbar 
bara fem timmar om dagen så de får inte ett hyreskontrakt och de kan inte gå till 
banken och låna pengar, dom kan inte göra någonting”. (Pressansvarig Handels) 

Transports ordförande skildrar hur han, i samband med att SAS med 
hänvisning till bristande lönsamhet ville frysa lönerna, gjorde utspel där han 
bland annat ställde de anställdas löneökningar mot höga direktörsbonusar: 

Har man inte råd att bedriva verksamhet i Sverige så får man flytta på sig, så 
kommer andra och tar över och kan man ge direktörer fem miljoner i bonus så måste 
man ha råd att ge löntagarna en skälig lönehöjning på 500 kr. (Ordförande 
Transport) 

Sammanfattningsvis önskar de pressansvariga att deras organisation och 
dess medlemmar ska synas. Genomgående finns också en önskan om att 
deras organisation framstår som en ”seriös” aktör, gärna med 
expertkunskaper, som tar kamp för svaga grupper samtidigt som de utmanar 
makthavare. Det sistnämnda handlar om att framstå som David i kamp med 
Goliat och inte tvärtom. 

8.2 Att ansluta till redan uppmärksammade nyheter 
Proaktivt arbete, att själv ta initiativ i frågor, brukar framhållas som ett ideal 
i fråga om nyhetsstyrning (Karaszi, 2004). Detta är inte alltid en möjlighet, 
särskilt inte för mindre organisationer. Ett alternativ kan då vara att ansluta 
till nyheter som redan är under uppsegling eller till en pågående debatt (Paul 
Manning, 1998:142f; Goldenberg, 1975:118). 

I avsnitt 6.5 pekade jag på hur mediemonitorering, vilket kan ses som den 
mer formella sidan av det Göran Palm (2002) betecknade som scanning, 
blivit en del av den fackliga verksamheten. LO centralt och de större 
förbunden har ett tämligen omfattande arbete med scanning och 
mediemonitorering vilket möjliggör att man hinner ansluta till en fråga eller 
händelse medan den fortfarande är aktuell: 
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Förutom att jag lyssnar på Ekot så har jag TT-prenumeration i datorn, och är det 
TT-telegram som rör Metall så har jag larm kopplat mot mobilen, vilket gör att jag 
håller koll på den delen. Sedan läser jag, blädderläser är väl ett bättre uttryck, DN, 
Svenskan, Dagens industri, Aftonbladet, Expressen. Plus att vi har pressklippstjänst 
så att vi får alla pressklippen från lokaltidningar där Metall har förekommit och 
även de etermediesändningar som har varit där Metall har ingått. (Informationschef 
Metall) 

Utifrån denna scanning och mediemonitorering kan organisationerna bidra 
till att ett fackligt perspektiv förs in i dessa frågor, trots att det kanske inte är 
självklart från första början, vilket exemplet med SEKOs presschef visar: 

Det finns jättemånga frågor som vid första anblicken många inte tror det finns ett 
fackligt perspektiv på. Ta rymningarna från Hall förra sommaren. Där försökte vi ju 
komma in i debatten och lyckades väl skapligt, där fanns ett fackligt perspektiv med 
tanke på att hoten, våldet, mot personalen ökat. Där tog man gisslan och smugglade 
in vapen osv. Det fanns en arbetsmiljöaspekt där också. (Presschef SEKO) 

Flertalet av de pressansvariga menar sig dock ha små möjligheter att nå ut 
med förbundets syn i en fråga som plötsligt hamnar i massmediernas fokus. 
På de mindre förbunden, där det ofta är en person som på deltid ska sköta 
massmediekontakterna, är det svårt att hinna förbereda och gå ut med 
kommentarer. Emellertid ser de en möjlighet i de situationer då journalister 
på eget initiativ tar kontakt eftersom förbundets syn bedöms vara av 
betydelse i en aktuell fråga. Detta är dock huvudsakligen en möjlighet för LO 
centralt och de stora förbunden eftersom de betraktas som mest intressanta 
av journalisterna. Pressekreteraren på det medlemsmässigt största 
förbundet Kommunal, är även hon missnöjd med de möjligheter förbundet 
får att kommentera frågor. Samtidigt lägger pressekreteraren samtidigt en 
stor del av ansvaret för detta på dem själva: 

Jag kan slå upp DN på morgonen och känna att, ”varför ringde dom inte oss”, frågor 
som jag tycker är våra frågor och dom har kanske inte ens tänkt på att, ”det här 
berör ju Kommunals medlemmar, vi kollar vad Kommunal tycker”. Det betyder ju 
att vi är inte en klockren aktör, man tänker inte på oss, då har vi tappat. 
(Pressekreterare Kommunal) 

Huvuddelen av de pressansvariga upplever att de mycket sällan kontaktas 
av journalister för kommentarer om det inte inträffar någon skandal med 
fackliga företrädare inblandade, kommentarer de för övrigt helst vill slippa 
att göra.  

8.3 De fackliga organisationerna och journalistikens 
nyhetskriterier 

En grundsten i arbetet med källstrategier är en kännedom om och 
förståelse för journalistikens nyhetskriterier (Galtung & Ruge, 1973; Allen, 
2001). Fokus i denna studie ligger inte på att i detalj utröna nyhetskriterier-
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na i svensk nyhetsjournalistik utan att undersöka de pressansvarigas 
uppfattning om dessa kriterier och på vilket sätt de påverkar deras 
vardagliga arbete. 

Av de pressansvarigas beskrivning av arbetet med news management 
framgår att samtliga har en god medvetenhet om förekomsten av 
nyhetskriterier i det journalistiska arbetet. Så gott som samtliga uppger att 
de tillämpar, eller åtminstone försöker tillämpa, kännedomen om 
nyhetskriterierna i deras arbete.  

För det första berör intervjupersonerna vikten av att den fråga de försöker 
få genomslag för är oväntad. De är medvetna om att ett utspel eller en 
händelse som är ny, oväntad eller spektakulär har en betydligt större 
sannolikhet att rapporteras i massmedierna. Det kommer inte att skrivas 
eller produceras många etermedieinslag om sådant som hänt vid många 
tillfällen tidigare eller om något som var helt väntat. Till exempel så blir det 
troligtvis inte en nyhet av att en arbetsgivarrepresentant gick ut och föreslog 
försämrad arbetsrättslagstiftning medan ett liknande förslag från en facklig 
företrädare skulle kunna leda till stora rubriker. I samband med att Pappers 
pressansvarige talar om vikten av att göra en nyhetsvärdering väljer han att 
understryka just betydelsen av att det man går ut med är oväntat och hur 
medvetenheten om detta utnyttjas i förbundet där han är verksam.  

Men det är svårt med nyhetsvärdering och det begriper inte alltid en utredare. Man 
måste kunna göra en nyhetsvärdering men hur f¤¤ det går till, det är ju mycket 
erfarenhet naturligtvis, och det finns en spänning, konflikt, det är en riktig nyhet, det 
är något som aldrig sagts förut, ”det har kommit en ny uppgift här”. (Pressansvarig 
Pappers) 

Han pekar i samband med detta på hur hans organisation till exempel 
låter göra opinionsmätningar för att kunna presentera nya, färska, siffror åt 
journalisterna. Ett annat sätt att nå massmedial uppmärksamhet som flera 
av de pressansvariga lyfter fram är att antingen gå ut med kritik som är 
överraskande eller att ingå i en oväntad allians. Det första kan till exempel 
handla om att gå ut och kritisera en person eller organisation som sällan 
utsätts för kritik, exempelvis Rädda barnen. Ett annat exempel är när någon 
i fackföreningsrörelsen kritiserar socialdemokraterna som de ju är allierade 
med. Detta sätt att arbeta är något som dock flera av intervjupersonerna 
förhåller sig kritiska till, vilket vi kunde se i deras sätt att resonera kring 
facklig-politisk samverkan.  

Oväntade allianser som flera av intervjupersonerna tar upp är exempelvis 
när facket går ut tillsammans med arbetsgivarna i en fråga. Detta kan leda 
till en mycket omfattande publicitet. Kontentan här att fackföreningsrörel-
sens vardagliga arbete förblir mer eller mindre osynligt. När fackliga 
företrädare representerar en medlem som farit illa leder det aldrig till lika 
stora rubriker som när de underlåtit att göra det. 
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Betydelsen av konflikter är de pressansvariga också väl medvetna om och 
något de ofta tar hänsyn till i samband med att organisationen gör olika 
utspel. De handlar om att kunna peka ut någon person eller organisation 
som man anser har agerat fel eller som man har en avvikande åsikt 
gentemot:   

I en konfliktsituation är det alltid väldigt lätt att få ut budskap på olika sätt, ofta är 
det så att jag inte behöver ta initiativ själv utan man ligger på ganska så hårt från 
Sveriges Radio, TV och dagstidningar. Så avtalsrörelser och konflikter är någonting 
som är väldigt lätt att nå ut med budskap kring. (Ordförande Transport)  

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt tyckte här i samband med stormen att man borde 
mildra på regelverken för att få ut skogen snabbare vilket innebär oerhört stora 
risker för våra medlemmar, det bland de farligaste jobb som finns att gå in i 
stormfälld skog utan utbildning. Då gick vi på Reinfeldt och då är det klart att vi fick 
uppmärksamhet också i storstadspressen. (Pressansvarig Skogs- och träfacket) 

Detta är alltså något som särskilt utnyttjas i samband med avtalsrörelser 
och andra former av konflikter med arbetsgivarsidan. Även historiskt sett går 
det att se att fackföreningsrörelsens massmediekontakter i princip alltid 
varit som störst i samband med arbetsmarknadskonflikter. De 
pressansvariga är väl medvetna om att ju hårdare konflikter deras 
organisation har med sin motpart, desto större möjlighet till omfattande 
publicitet. Samtidigt innebär inte konflikter nödvändigtvis en sådan 
publicitet som organisationerna i alla lägen eftersträvar. Flera av de 
pressansvariga uttrycker en önskan om att massmedierna i större 
utsträckning skulle skildra det vardagliga arbetet, både för deras medlemmar 
och för de fackligt förtroendevalda. De efterlyser reportage som inte bara 
berör missförhållanden på arbetsplatserna och fackliga stridsåtgärder. De 
uttrycker en önskan om fler arbetsplatsreportage och beskrivningar av hur 
fack och arbetsgivare snabbt kunnat komma överens i en förhandling. Vad 
de efterlyser är alltså större massmedial uppmärksamhet åt situationer där 
bägge parter visat sig samarbetsvilliga. Denna önskan om att organisationen 
ska framstå som samarbetsvillig menar jag kan betraktas som ett utslag för 
de pressansvarigas anpassning till en svensk hegemoni med just samförstånd 
som en ledstjärna.  

Att det blir en större nyhet när någonting händer geografiskt och 
tidsmässigt nära lyftes fram i diskussionen om nyhetskriterier redan på 
1960-talet (Galtung & Ruge, 1973). De fackliga organisationernas försök att 
agera snabbt i anslutning till aktuella händelser kan enligt åtminstone en 
fjärdedel av de pressansvariga vara en smula problematiskt. Det beror, som 
tidigare berörts, på att den demokratiska strukturen kan leda till att det blir 
svårt att agera och reagera snabbt. När det gäller geografisk närhet utnyttjar 
i princip samtliga förbund detta kriterium genom att gå ut lokalt och 
regionalt till massmedier i områden där man har många medlemmar:   
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Det är klart, händer det något, är det en fråga om öl t.ex. när ölskatter och sådant 
var aktuellt, då är det klart att vi riktar in oss på områden där vi har bryggerier. För 
då har vi lite bättre chans att få press. Vi försöker använda de orter där industrin 
som berörs ligger. (Pressansvarig Livsmedelsarbetareförbundet) 

Journalistikens strävan efter att åskådliggöra en företeelse eller en 
händelse med hjälp av exempel på människor av kött och blod är ytterligare 
en aspekt som fackförbunden förhåller sig till i arbetet med news 
management. De pressansvariga lyfter fram flera exempel på hur deras 
organisation utnyttjat nyhetsmediernas önskan om att åskådliggöra med 
”vanliga” människor genom att exempelvis ”personifiera” arbetsskador eller 
följden av politiska beslut:  

 

(Varje avdelning) tog fram en arbetsskadad person, en medlem, så skickade man 
med en bilaga där det stod ”Stig, 58, i Falun” och ”Pelle, 32, i Karlstad”, och var 
journalisterna intresserade så ringde de till pressekreteraren så fick han plocka fram 
(dem). (Informationsansvarig Byggnads) 

Dessa olika sätt för nyhetsmedierna att värdera nyheter är ju givetvis möjliga 
att kombinera för att de pressansvariga ska uppnå så stor publicitet som 
möjligt för sitt förbunds räkning. Metalls informationschef beskriver 
exempelvis hur de gick ut i massmedierna i Västra Götaland angående det 
sätt en arbetsgivare i Skövdetrakten behandlade utländsk arbetskraft: 

Dom hade några hundra kronor om dagen i ersättning och så fick dom fri potatis 
och fiskekort. Individkopplingen och lite spektakulärt… (Informationschef Metall) 

Metall utnyttjade här att det var ett nyhetsuppslag som skulle kunna 
tänkas intressera lokala medier, men det får också betraktas som 
märkvärdigt om en arbetsgivare betalar lön i fiskekort och potatis. Det gav 
även en möjlighet att lyfta fram de utländska arbetarna som människor av 
kött och blod och resulterade i en omfattande publicitet, inte bara i den 
aktuella regionen utan även i riksmedierna. 

Slutligen måste understrykas att anpassningen till nyhetskriterierna trots 
allt innebär en begränsning i de pressansvarigas arbete. Det framgår tydligt i 
intervjupersonernas berättelser att vissa frågor som organisationerna 
egentligen önskat få publicitet kring inte blir aktuellt att lyfta fram 
överhuvudtaget. De bedöms som alltför svåra eller helt omöjliga att göra 
journalistiskt intressanta. Ytterligare ett dilemma kan vara att det fokus på 
enskilda personer som nyhetskriterierna för med sig riskerar att dölja att 
exempelvis förslitningsskador är strukturella problem som kräver 
strukturella lösningar. Hos de pressansvariga verkar det också finnas en viss 
oro för att det är det vardagliga gräsrotsarbetet i fackföreningsrörelsen som i 
ökad utsträckning hamnar utanför massmediernas strålkastarsken.  
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8.4 Presentation av rapporter och undersökningar 
En rad studier har visat hur organisationer genom att ta fram och presentera 
rapporter och undersökningar uppnått betydande genomslag i 
massmedierna (Falkheimer, 2004; Larsson, 2005; Davis 2002). 
Kommunikationen av undersökningar är i högsta grad en väsentlig del av 
arbetet även för de pressansvariga i svensk fackföreningsrörelse. Det utgör 
en strategi som de pressansvariga framhåller som ett viktigt medel för att 
uppnå publicitet för deras förbund och för dem viktiga frågor, samtidigt som 
det dessutom kan medföra en expertroll åt organisationen och dess 
företrädare Denna inställning kommer till utryck när intervjupersonerna 
beskriver hur de skulle göra för att nå ut i en för förbundet aktuell fråga, 
exempelvis arbetsmiljö: 

Då skulle vi behöva någon slags utredning i botten, vi skulle behöva någon slags 
undersökning eller utredning som gjordes och som man kunde ta fasta på. 
(Pressansvarig Hotell- och restaurang) 

Så fort vi ska lyfta en fråga så måste vi ha ett underlag, man måste ju veta hur det 
ser ut och det gör vi ju, vi köper in resurser mellan varven men det kostar ju 
jättemycket pengar så då ska det vara någonting väldigt angeläget. (Pressansvarig 
Grafiska fackförbundet) 

I resonemangen om undersökningar och utredningar framkommer också 
en tydlig begränsning för de mindre LO-förbunden. De pressansvariga på 
dessa förbund framhåller en resursbrist som främst yttrar sig i en brist på 
utredarkompetens och snäva ekonomiska ramar som gör att de sällan eller 
aldrig har råd att beställa undersökningar.  

Betydelsen av att använda sig av rapporter och undersökningar i de 
pressansvarigas arbete kommer även till uttryck när de beskriver tillfällen då 
de varit nöjda med organisationens och deras eget arbete med news 
management. Det handlar om tillfällen när de lyckats få tämligen stort 
genomslag i massmedierna. Ett exempel är när SEKO:s pressansvarige 
beskriver hur organisationen gick ut med en rapport om arbetssituationen 
för personalen i kriminalvården: 

(V)i hade gjort en rapport om läget inom kriminalvården. (D)et står i kriminalvår-
dens föreskrifter att man ska ha beredskapsövningar minst en gång om året och den 
här rapporten visade att det nästan inte var några anstalter som genomförde 
kontinuerliga beredskapsövningar. Då hade vi en presskonferens om det. Tajmingen 
rätt bra dessutom, kriminalvården var i ropet så det fanns ett stort intresse. 
(Presschef SEKO) 

I detta fall lyckades alltså SEKO även anknyta till det intresse som fanns 
kring kriminalvården efter några uppmärksammade rymningar under början 
av 2000-talet. Det kan också ses som ett försök att motverka anklagelser om 
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att fackliga organisationer enbart agerar utifrån egenintresse. Här kunde de 
peka på att frågan handlade om hela samhällets säkerhet. 

Under senare år har bruket av opinionsundersökningar etablerats som en 
vanligt förekommande strategi hos många aktörer i den svenska 
samhällsdebatten, men för LO och medlemsförbunden har denna strategi 
inte intagit någon framskjuten del av arbetet med nyhetsstyrning. Några av 
förbunden lyfter dock fram denna typ av undersökningar bland medlemmar 
eller bland befolkningen som helhet som ett effektivt sätt att nå ut. TCO 
nämns av ett par av de pressansvariga som ett föredöme när det gäller att 
synas i massmedierna med hjälp av olika SIFO-undersökningar. De pekar på 
hur TCO låtit göra opinionsundersökningar för att därigenom få 
massmedierna att skriva om de frågor undersökningen fokuserade på. Här 
finns det dock kritiska röster bland de pressansvariga som menar att denna 
typ av undersökningar tenderar att bli mindre seriösa och att det är bättre 
om organisationen har möjlighet att göra mer grundläggande 
undersökningar. LO:s presschef menar att en styrka för LO är att 
organisationen är en så pass viktig aktör i samhällsdebatten att det inte är 
nödvändigt att använda sig av opinionsundersökningar: 

 

(E)n del kör sådan här SIFO-buss och så skriver man en debattartikel. Vi kan 
fortfarande ägna oss åt väldigt seriösa rapporter, undersökningar… (Presschef LO) 

Vissa av de pressansvariga verkar alltså se en tydlig skillnad mellan 
seriösa och oseriösa undersökningar. Att bara lägga in en opinionsmätnings-
fråga som man formulerat i ett av SIFOs frågepaket betraktar de som 
oseriöst i jämförelse med att göra egna undersökningar. Det finns dock 
anledning att ta denna distinktion med en nypa salt. Det händer att även LO 
låter göra opinionsundersökningar om för organisationen relevanta frågor 
och skriver debattartiklar med dessa som grund. Det kanske snarare är så att 
denna distinktion mellan seriösa och oseriösa undersökningar bottnar i 
huruvida det är den egna organisationen eller någon annan som låtit göra 
den.  

Under åren efter 2005 går det att märka en ökad användning av 
opinionsundersökningar, huvudsakligen på SEKO. Förbundet har framför 
allt använt sig av opinionsundersökningar i kampen mot planer på att 
privatisera statliga företag (se t.ex. Jacobsson, 2007-11-01). Fortfarande 
dominerar dock de undersökningar som LO och medlemsförbunden tagit 
fram på sina egna utredningsavdelningar, framför de som ges i uppdrag åt 
opinionsundersökningsföretag att genomföra. Detta kan kopplas både till de 
ekonomiska kostnader det innebär att hyra tjänster externt och den skepsis 
som kom till uttryck ovan. 
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En strategi för att få ytterligare massmedialt genomslag är att bryta ned 
utrednings- och undersökningsresultat regionalt och lokalt. Det här 
arbetssättet har sin utgångspunkt i journalistikens värdering av nyheter. Det 
som är mer konkret och ligger närmare nyhetskonsumenterna kommer med 
större sannolikhet att bli till nyheter. Livsmedelsarbetareförbundets 
pressansvarige och Kommunals kommunikationsstrateg nämner denna typ 
av nedbrytning av siffror när de ska exemplifiera hur framgångsrika 
presskontakter kan se ut:  

(O)m VU gjorde ett utspel om att heltid ska vara en rättighet och deltid ska vara en 
möjlighet, då la vi upp på vår hemsida statistik över fördelningen mellan heltids- och 
deltidsanställda i alla kommuner, så då kunde dom lokala journalisterna beskriva 
problematiken ur ett lokalt perspektiv. Så har vi jobbat. (Kommunikationsstrateg 
Kommunal) 

Även om det bara är två av intervjupersonerna som uttryckligen nämner 
nedbrytning av siffermaterialet som en framgångsrik strategi i 
organisationens news management så kan det tänkas att fler av förbunden, 
särskilt bland de större och resursstarkare, samt LO centralt använder sig av 
möjligheten att presentera lokalt nedbrutna siffror. Samtidigt anger flera av 
de minsta förbunden, bland annat Grafiska fackförbundet, Fastighetsan-
ställdas förbund och Transport att de inte ens har tillräckliga resurser för att 
göra egna utredningar överhuvudtaget.  

Möjligheten att producera utredningar och rapporter, med eller utan 
lokalt anpassat siffermaterial, är alltså en resursfråga. De som besitter 
tillräckliga ekonomiska och personella resurser för att producera en rik flora 
av undersökningar kan använda dessa för att synas och dessutom stärka sin 
ställning som expertkälla. Vad vi ser här är alltså hur olika resurser 
förstärker varandra.  

8.5 Fackliga ”skenhändelser” som ett sätt att synas 
En företeelse som är intimt förknippad med medialiseringen av politiken och 
samhällsdebatten är olika aktörers användning av skenhändelser (Boorstin, 
1963). Forskning under de senaste decennierna har framförallt kommit att 
uppmärksamma hur fredsrörelsen (Gitlin, 1980) och miljörörelsen 
(Anderson, 1997) tillämpat denna strategi exempelvis via spektakulära 
aktioner. Begreppet skenhändelser ska dock inte tolkas som att det handlar 
om falska händelser. Istället handlar det om händelser som aktörer, i det här 
fallet fackförbund, genomför för att det ska öka chanserna till massmedialt 
genomslag. 
  Tillämpningen av skenhändelser, eller medieanpassade händelser, för att få 
genomslag i den offentliga debatten är något som de pressansvariga på LO 
och medlemsförbunden är långt ifrån odelat positiva till. LO:s presschef 
pekar exempelvis på att organisationen är en så pass viktig aktör att de kan 
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kosta på sig att undvika alltför mycket av medieanpassade händelser som 
hon i stor utsträckning jämställer med jippon: 

Det är det största skälet till att vi slipper det här med tårtor och klätterväggar och vi 
kan ägna oss åt seriösa undersökningar istället. (Presschef LO) 

Hennes ståndpunkt ska nog ses i ljuset av att en flitig tillämpning av 
spektakulära skenhändelser riskerar att leda till att organisationen framstår 
som mindre ”seriös” och därigenom begränsar möjligheterna att nå 
publicitet i framtiden, något som bland annat drabbat delar av miljörörelsen. 
När Greenpeace genomförde spektakulära aktioner fick miljörörelsen som 
helhet svårt att nå ut med mer ”seriösa” undersökningar (Anderson, 1991). 
Vidare kan en stämpel som ”oseriös” leda till svårigheter i försöken att 
påverka politiska och ekonomiska beslutsfattare via direktkontakter. Det 
sistnämnda lyfter Aeron Davis fram som en viktig anledning till att aktörer 
undviker spektakulära skenhändelser (Davis, 2002: 118).   

Trots denna tveksamhet kring att skapa skenhändelser så förekommer 
detta ändå i viss utsträckning bland LO-förbunden. Pressansvariga på både 
SEKO och Kommunal lyfter fram ett exempel där de två förbunden 
samarbetade i en manifestation mot våld i kollektivtrafiken: 

 (I) Stockholm blev det helt fantastiskt bra, vi hade tillsammans med SEKO vid 
Gullmarsplan, i en buss, så var det chaufförer där som hade varit utsatta och 
berättade hur det känns och vad som händer, alltså dom faktiska konsekvenserna 
och hur dom upplever att dom trillar mellan stolarna efteråt. (Pressekreterare 
Kommunal) 

I detta fall har man utnyttjat möjligheten att gå i allians med ett annat 
förbund samt att lyfta fram enskilda individer som drabbats av 
våldshandlingar. Placeringen av pressträffen i en buss vid Gullmarsplan, en 
av de stora knutpunkterna för kollektivtrafiken, syftade till att locka 
journalister och, som SEKO:s pressansvarige uttrycker det, skapa en ”bra 
fotomiljö”. En annan sak som delvis syftar till att nå gynnsam publicitet är 
att dela ut olika former av priser. Två av de pressansvariga uppger att deras 
förbund delar ut kulturpris och att detta brukar vara ett tillfälle att synas i 
massmedierna. 

Det kan alltså skönjas en viss ambivalens i de pressansvarigas resonemang 
kring medieanpassade händelser; parallellt med ett försiktigt bejakande av 
denna strategi existerar en skepsis. En förklaring till detta kan finnas i att 
fackföreningsrörelsen i Sverige befinner sig i ett brytningsskede mellan en 
tid då i princip allt dess företrädare sa och gjorde blev till nyheter och en 
situation där konkurrensen om medieutrymmet hårdnad betänkligt. 

Såväl Goldenberg (1975) som Schlesinger (1990) lyfter fram den centrala 
betydelsen av en källas makt och inflytande för huruvida den får tillträde 
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eller inte till nyhetsmedierna. Ju större maktfaktor en individ eller 
organisation utgör desto större är möjligheten att genomförda utspel leder 
till nyheter. De mindre mäktiga är hänvisade till mer eller mindre 
spektakulära medieanpassade händelser. Ambivalens hos intervjupersoner-
na kan alltså vara ett uttryck för en önskan om att vara en viktig aktör men 
också en känsla av att denna position inte alltid är självklar. I detta är det 
möjligt att skönja ett samband med den politiska kontexten, som 
kännetecknas av ett minskat politiskt inflytande för fackföreningsrörelsen.  

8.6 Kontaktnät bland journalister 
 Flera tidigare studier har visat på hur framförallt ledande politiker men 

även fackliga företrädare byggt upp kontaktnät bland journalister, vilket ökar 
möjligheten att få kommentera när frågor som rör den organisation man 
representerar dyker upp (Palm, 2002: 207f; Manning, 1998). 

Ungefär hälften av de pressansvariga, med övervikt bland de anställda på 
de mindre förbunden, anser att de överhuvudtaget inte har några personliga 
kontakter med journalister. Elektrikerförbundets informationsansvarige 
pekar exempelvis på att det snarare var lättare för honom att ha nära 
kontakter med journalister när han var lokal ombudsman än i hans 
nuvarande arbete. Den oro över det minskande antalet arbetsmarknadsjour-
nalister som framkom i avsnitt 7.4 kan tolkas som en oro över att det fåtal 
journalister som de pressansvariga, åtminstone på de större LO-förbunden, 
upplever att de har goda kontakter med är på väg att försvinna. 

Bland de pressansvariga som har någon form av regelbundna kontakter 
med journalister är det tydligt att man ser dessa relationer som en känslig 
fråga. Det är inte särskilt överraskande, då intervjupersonerna understryker 
vikten av att upprätthålla en affärsmässig och professionell relation med 
journalisterna. Metalls informationschef beskriver upprätthållandet av ett 
kontaktnät bland journalister som en balansgång, där det är viktigt att veta 
var gränsen går: 

 (D)et ska vara på ett professionellt sätt. Att gå ut och käka lunch är inget problem, 
vi kan t o m gå ut en kväll och vi kan ta en öl eller till och med vin till maten men man 
måste veta precis var gränsen går, du kan aldrig bli familjär om du sedan dagen 
efter ska kunna ha ett professionellt förhållande. Så jag är åtminstone väldigt noga, 
inga privata umgängeskretsar och inte något minglande i alla dessa mediala 
miljöer. (Informationschef Metall) 

För både den pressansvariges och för journalistens bästa handlar det om att 
undvika att bli alltför goda vänner, samtidigt som en god relation är en 
tillgång i bägge gruppers arbete. I likhet med de pressansvariga i Palms 
studie av EU-journalistiken (2002) uttrycks här ett ömsesidigt 
beroendeförhållande. En av de pressansvariga beskriver det som en relation 
där det sker ett utbyte mellan honom och journalisterna: 
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Jag har rätt mycket ingångar och kontakter på TV 4 så att det är lite ge och ta, har 
jag gjort någonting, eller bjudit på någonting…eller man kan inte uttrycka sig 
så…dom har gjort någonting som vi har haft (mycket) stor nytta av, det är lite ge och 
ta. (Anonym pressansvarig) 

I likhet med de pressansvarigas syn på medieanpassade händelser går det 
att märka en viss ambivalens i synen på personliga kontakter med 
journalister. Etablerandet av goda kontakter med journalister på ett 
personligt plan ses inte som helt önskvärt, men samtidigt ser flera av de 
pressansvariga att det ger fördelar i arbetet med att föra ut organisationens 
perspektiv på olika aktuella frågor. Metalls informationschef pekar samtidigt 
på att det finns mer eller mindre uttalade gränser för hur personliga dessa 
kontakter kan vara. Kontaktnät bland journalister är dock, som i exemplet 
ovan, en viktig förutsättning för en annan strategi i arbetet med news 
management: att ge exklusiv information. 

8.7 Exklusiva uppgifter med omsorg 
Nära kopplad till upprätthållandet av ett kontaktnät bland journalister är 
den källstrategi som går ut på att ge exklusiv information till en journalist 
eller en redaktion. Användningen av denna strategi bottnar i vetskapen om 
att journalister vill vara först med en nyhet. Journalister som kan visa att de 
är först och har ensamrätt om en nyhet har också lättare att övertyga sin 
redaktion om att låta nyheten ta stor plats och få en framträdande plats. Paul 
Manning (1998: 134f) beskriver hur de pressansvariga på brittiska 
fackförbund utnyttjar exklusiva uppgifter de sitter inne med som en form av 
”bytesvaluta”. De kan få ett större utrymme för de uppgifter de lämnar ut, ett 
visst inflytande över hur de presenteras eller åtminstone förbättrade 
relationer med journalisten eller redaktionen ifråga.  

I princip samtliga pressansvariga på LO och dess medlemsförbund är väl 
medvetna om fördelarna med att ge journalister exklusiva uppgifter. Trots 
detta finns det stora skillnader mellan de pressansvariga i omfattningen av 
användningen av denna strategi. 

Det är inte helt oväntat bland de små förbundens pressansvariga som 
både erfarenheten av och tilltron till att nå publicitet genom exklusiva 
uppgifter är minst. Varken på Grafiska förbundet, Elektrikerförbundet, 
Målareförbundet eller Fastighetsanställdas förbund uppger de 
pressansvariga att de tillämpat denna strategi i sitt arbete. Som orsaker till 
detta anger intervjupersonerna en mer eller mindre total avsaknad av 
journalistkontakter samt att deras förbund helt enkelt är alltför små för att 
intressera journalister. Ett par av dem uttrycker ändå att de i större 
utsträckning skulle vilja gå ut med exklusiva uppgifter men att det även finns 
andra hinder, såsom tidsbrist:  
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Vi tänker i de termerna och försöker ha en sådan väg ut men det är ju så sällan i 
vardagen som det kommer upp sådana frågor. Det är sällan vi hinner jobba färdigt 
med dem. (Pressansvarig Elektrikerförbundet) 

Det finns emellertid undantag. Trots att Transport medlemsmässigt inte 
tillhör de större förbunden uppger ändå dess ordförande att de går ut med 
exklusiva uppgifter. Orsakerna till att förbundet trots sin relativa litenhet 
uppfattas som intressant av journalister kan nog spåras i att det är stridbart 
och att förbundet agerar i en nyckelsektor i samhället. I ett samhälle där 
varor distribueras på allt längre avstånd och där företag strävar efter att ha 
så små lager som möjligt får en konflikt i transportsektorn snabbt 
konsekvenser. 

På de stora förbunden och på LO centralt är det vanligt att informera vissa 
journalister eller redaktioner före de övriga om saker man vill få publicitet 
kring. Ofta handlar det om publiceringen av rapporter, inte minst om de som 
berör komplicerade frågor. Anledningen är enligt de pressansvariga att de 
vill få en journalist som är insatt i frågan att skriva om den. På så vis hoppas 
de undvika missförstånd och felaktigheter: 

(V)i hade en rapport som hette ”15 år av strukturomvandling”. Den är lite komplex 
och kanske kräver att man vet lite innan. (E)n sådan rapport skulle jag väl tycka att 
det var alldeles utmärkt om t.ex. (journalist X) tittade på först för hon vet vad det 
handlar om, hon har sett den här strukturomvandlingen själv, bara det är ju liksom 
ett plus. (Pressekreterare Kommunal) 

I denna skildring går det också att ana att förhandsinformationen också blir 
ett sätt att stärka organisationens och den pressansvariges kontakter med 
enskilda journalister. 

Ser de pressansvariga då inga problem med användningen av denna 
strategi i tillämpningen av news management? Det går att invända att det är 
orättvist mot de journalister som utestängs och att det kan leda till 
lojalitetsband mellan journalisten och nyhetskällan. Att låta vissa 
journalister få förhandsinformation verkar av de flesta intervjupersonerna 
betraktas som tämligen oproblematiskt och ett par av dem uttrycker även 
explicit att de inte ser något etiskt problem med att lämna ut information 
exklusivt. Samtidigt visar LO:s presschefs resonemang att det finns en 
gränsdragningsproblematik i tillvägagångssättet: 

(D)et är inte så att man kan köpa (journalisterna) på något sätt eller, ”om du får det 
här så lovar du det”, det är mer att man säger att ”den här får du, du ska veta att du 
är först”. Och då är det mer att man är garanterad ett utrymme helt enkelt. 
(Presschef LO) 

Enligt henne går det alltså inte att ”köpa” journalister och ”tvinga” av dem 
löften. Istället handlar det för nyhetskällan om att utnyttja journalistikens 
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rutiner och arbetssätt till sin fördel. Samtidigt förekommer det att de 
pressansvariga väljer bort journalister och redaktioner som de vid 
tidpunkten har en dålig relation med när de ska placera exklusiva uppgifter. 
Ett exempel på detta var när LO efter en konflikt med Dagens Nyheter 
medvetet valde att gå ut med en nyhet till en annan redaktion.  

I fem av de nitton intervjuerna förekommer ytterligare ett sätt att 
framhäva det legitima i strategin att placera ut exklusiva uppgifter. 
Intervjupersonerna understryker att strategin främst tillämpas när 
journalister själva hör av sig eller på något sätt visar sig särskilt intresserade 
av den aktuella frågan. Handels pressansvarige går så långt att han 
deklarerar att förbundet enbart lämnar ut exklusiva uppgifter om det är 
journalisten själv som har tagit initiativet och Pappers pressansvarige är inne 
på ett liknande resonemang: 

Här är någon som har börjat djupgräva i det här med Seven Eleven, då samarbetar 
man, i detta fall var det Kaliber på radion som gjorde en hel serie om Seven eleven. 
Dom hade jobbat ett tag. Då går man inte och lanserar det arbetet någon 
annanstans. (Pressansvarig Handels) 

Jag har ju alltid varit skeptisk för jag tycker att alla ska behandlas lika, såvida dom 
inte ställer frågan, då är det dom som gräver, då kan dom få det. Det är ju en del fall 
som vi har drivit här som vissa journalister har intresserat sig för, det är klart då 
håller man dom särskilt informerade. (Pressansvarig Pappers) 

Denna oskrivna regel fann även Manning (1998: 133) i sin studie. Han 
beskriver den som en del av ett normativt ramverk som upprätthålls för att 
bägge parter, journalister och pressansvariga, drar nytta av det. Denna 
tolkning är rimlig även när det gäller svenska förhållanden. Det finns 
emellertid tillfällen då de pressansvariga inte ser något problem med att 
sabotera en journalists eller redaktions exklusiva nyhet och det är i samband 
med att de försöker hantera negativ publicitet, vilket kommer att tas upp 
längre fram. 

Sammantaget kan ändå sägas att det som begränsar de pressansvariga i 
tillämpningen av denna strategi inte så mycket är en fråga om 
rättvisetänkande utan vad man upplever ger bäst resultat. Det handlar om 
hur stort och intressant förbundet är för journalisterna samt huruvida man 
upplever att det finns journalister som är intresserade av och insatta i de 
frågor som organisationen önskar publicitet kring. Återigen går det alltså att 
se hur större ekonomiskt inflytande och status har ett samband med större 
möjligheter till massmedialt genomslag.  

8.8 Sammanfattning 
Det existerar en stor samstämmighet bland de pressansvariga på LO och 

medlemsförbunden kring vad som är att betrakta som önskad 
medieexponering. Det handlar för det första om att se till att förbundet och 
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dess medlemmar överhuvudtaget syns i den offentliga debatten. Vidare vill 
intervjupersonerna se skildringar av hur förbundet arbetar för 
medlemmarnas intressen utan att i allt för stor utsträckning framstå som ett 
särintresse. Det innebär en vilja att framstå som en försvare av 
”allmänintresset” eller åtminstone av svaga grupper i samhället. Det är 
tydligt att arbetet med att nå massmedialt genomslag innebär en balansgång. 
Viljan att ta strid för medlemmarna får inte leda till att organisationen 
framstår som oseriös och sammanbetsovillig. Det handlar dock inte bara om 
att betraktas som en aktör med egna intressen. LO och förbunden 
eftersträvar även att uppnå en expertroll som ger möjlighet att kommentera 
olika samhällsfenomen eller bedöma andra aktörer.  

LO och medlemsförbundens pressansvariga tillämpar en rad källstrategier 
för att uppnå för deras organisationer ”goda nyheter”. En strategi som så 
gott som samtliga förbund försöker tillämpa är att kommentera redan 
uppmärksammade frågor. Denna strategi har en betydande nackdel för 
organisationerna då den innebär att man låtit andra aktörer påverka 
massmediernas dagordning, men den ger organisationen en chans att synas. 
LO och de större förbunden är åtminstone i vissa frågor i en situation där 
journalister själva söker upp dem för kommentarer då deras ståndpunkt 
bedöms som relevant. De mindre LO-förbunden är i en helt annorlunda 
situation där de sällan blir kontaktade. Inte heller känner de att de, på grund 
av ekonomiska och organisatoriska begränsningar, har tid att göra utspel i 
frågor som berör deras organisation.  

Att ta hänsyn till journalistikens nyhetskriterier är en annan källstrategi 
som tillämpas av LO och medlemsförbunden. Det handlar om att lyfta fram 
de delar av den fackliga verksamheten som de pressansvariga, utifrån 
erfarenheter av och kunskap om journalisternas arbetssätt, vet kommer att 
få stort massmedialt genomslag. Det handlar bland annat om sådant som är 
oväntat, innehåller någon form av konflikt, inträffar nära tidsmässigt och 
geografiskt och sådant som kan illustreras av människor av kött och blod. 
Det här sättet att arbeta är en självklarhet, särskilt för de pressansvariga på 
de större förbunden. De beskriver hur de valt att lyfta fram olika frågor just 
på grundval av att de stämt överens med en, eller ännu hellre flera, av de 
kriterier som journalisterna och redaktionerna tillämpar i nyhetsproduk-
tionsprocessen. De fackliga organisationerna har också lagt stor tonvikt vid 
just detta i sina massmedieutbildningar till både centralt och regionalt 
placerade företrädare.  

Den källstrategi som tydligare än de övriga syftar till att ge organisatio-
nerna massmedialt utrymme som expert istället för som intressent, är 
presentationen av rapporter och undersökningar. Dels handlar det om 
opinionsundersökningar, trots viss skepsis hos några av de pressansvariga, 
dels handlar det om undersökningar som organisationen, ibland med 
samverkan med andra aktörer, låtit göra. Både genomförandet av 
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undersökningar och arbetet med att få massmedierna att uppmärksamma 
dess resultat är dock tämligen resurskrävande, i synnerhet i fråga om tid. 
Återigen är det de större förbunden och i viss mån de medelstora samt LO 
centralt som tillämpar denna strategi.  

En källstrategi som det råder delade meningar om önskvärdheten av är 
skapandet av olika typer av skenhändelser. Det handlar då om 
medieanpassade händelser av det mer spektakulära slaget. En del av 
intervjupersonerna menade att organisationer som ägnar sig åt detta förlorar 
i trovärdighet. Trots det finns det flertalet exempel på hur olika förbund 
försökt göra sina massmediala utspel mer intressanta genom att exempelvis 
låta dem ske på en symboliskt laddad plats.  

Slutligen två källstrategier som är intimt förknippade med varandra. Dels 
handlar det om att bygga upp ett kontaktnät bland journalister och dels om 
att ge exklusiva uppgifter. Ett kontaktnät av journalister kan bland annat 
byggas upp för att ge större kunskap om vad som är på gång på 
redaktionerna, en större chans att bli erbjuden att kommentera händelser 
eller utspel av andra aktörer och en möjlighet att använda de journalister 
som man känner som bollplank innan man gör ett eget utspel. På LO och 
medlemsförbunden existerar en ambivalent syn i frågan om journalistkon-
takter. Å ena sidan ser flera av de pressansvariga fördelarna med detta 
samtidigt som de ser problem med en sådan utveckling utifrån ideal om 
oberoende. Det här kan möjligtvis vara följden av en vilja hos de 
pressansvariga att markera distans men också att bara några få av dem, från 
de större förbunden, har regelbundna kontakter med journalister. Ännu 
färre av dem uppgav att de umgicks i samma sociala miljöer som 
journalisterna.  

Goda kontakter med en journalist eller en redaktion är av stor nytta om en 
organisation vill nå ut med exklusiva uppgifter, för att därigenom få ett 
större massmedialt genomslag. Denna källstrategi tillämpas nästan 
uteslutande av LO och de större medlemsförbunden, som också är de med 
egna kontaktnät bland journalister. Även om några pressansvariga upplevde 
det som en smula problematiskt att enbart informera vissa journalister, så 
verkar det som att detta ändå tillämpas av dem som har möjlighet. Flera av 
de pressansvariga motiverade strategin med att de försåg de journalister som 
själva varit aktiva med exklusiva uppgifter, vilket kan ses om ett sätt att 
försvara sig mot en kritik om favorisering av vissa journalister.  
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Kapitel 9. Dåliga nyheter och strategier-
na för att hantera dem 

Den medierade synligheten är, som John B. Thompson (2001: 176) 
uttrycker det, ett ”tveeggat svärd”. Möjligheterna att uppnå gynnsam 
publicitet åtföljs också av risken för negativ sådan. Thompson urskiljer fyra 
typer av händelser som kan leda till oönskad medieexponering: ”fadäser och 
utbrott”, ”framträdandet som går snett”, ”läckan” samt ”skandalen” (ibid: 
177). Kortfattat består den första av dessa i att en person säger något eller 
beter sig på ett sätt som blir till åtlöje och den andra av att ett planerat 
framträdande inte uppfattas som det var tänkt. Den tredje typen, läckan, 
handlar helt enkelt om att något en person eller organisation gjort i det 
fördolda avslöjas genom att någon avslöjar det. Den fjärde och sista typen 
utgörs av skandaler och detta handlar om tillfällen då personer eller 
organisationer överträtt lagar, regler eller etablerade normer. 

Dilemmat med för organisationer oönskad medieexponering är något som 
även de fackliga organisationerna i högsta grad ställts inför. I detta kapitel 
kommer jag till att börja med att skildra vad de pressansvariga uppfattar 
som oönskad medieexponering. Jag kommer ur deras resonemang urskilja 
några huvudtyper av negativ publicitet för svensk fackföreningsrörelse. 
Dessa huvudtyper kommer kontinuerligt att relateras till de av Thompson 
uppställda händelsetyperna, eftersom jag funnit att hans typologi har många 
berörningspunkter med de huvudtyper av oönskad medieexponering som jag 
frilagt. Det som framförallt framkommit i intervjuerna gäller ”skandaler”, 
även om fadäser och mindre lyckade framträdanden i viss utsträckning också 
kommer att beröras. Däremot verkar ”läckor” inte vara av någon större 
betydelse i fråga om oönskad publicitet för fackföreningsrörelsen.  

Tanken är att resonemanget om de typer av negativ publicitet som svensk 
fackföreningsrörelse ställs inför bidrar till förståelsen av de politiska och 
ideologiska strukturer som villkorar den fackliga nyhetsstyrningen. De typer 
av medieexponering som de pressansvariga försöker undvika kan säga en hel 
del om vad som kännetecknar hegemonin i det svenska samhället i fråga om 
fackliga och politiska frågor. 

9.1 Usla avtal och fifflande fackpampar – dåliga nyheter för 
svensk fackföreningsrörelse 
Utifrån de pressansvarigas beskrivningar av vilka nyheter som de uppfattar 
som särskilt problematiska för sina respektive organisationer går det som 
sagt att urskilja fyra huvudtyper. Den första handlar om skildringar av facket 
som en alltför svag företrädare för enskilda medlemmar eller 
medlemsgruppen som helhet exempelvis i samband med avtalsrörelser. Den 
andra huvudtypen handlar om beskrivningar av facket som en alltför stark 
organisation, särskilt då i samband med konflikter mellan ett förbund och ett 
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mindre företag. En tredje huvudtyp av dåliga nyheter utgörs av anklagelser 
mot fackföreningsrörelsen om att den är ett särintresse som enbart ser till 
sina egna medlemmar och inte till något allmänintresse. Den fjärde och sista 
huvudtypen rör medieskildringar av olika typer av skandaler kring de 
fackliga organisationerna och i synnerhet dess företrädare.  

9.1.1 Det alltför svaga facket 
Ett av de tydligaste exemplen på den första huvudtypen av för fackförbunden 
negativ publicitet står att finna i kritiken mot Kommunalarbetareförbundet i 
efterdyningarna av strejken 2003. Förbundet hade inför strejken aviserat att 
man nu skulle se till att få igenom rejäla löneökningar för lågavlönade 
kvinnor i offentlig sektor. Konflikten utmynnade i ett av många medlemmar 
hårt kritiserat avtal. I bland annat Sveriges Televisions ”Uppdrag 
granskning” hävdades sedermera att organisationens ledning gett vika i sina 
krav efter påtryckningar från regeringshåll och LO:s ordförande. 
Massmedieskildringarna kom att utlösa en febril krishantering från såväl 
Kommunals som LO centralts sida. Som vi kunde se exempelvis angående 
Transportarbetareförbundet på 1970-talet i avsnitt 6.7.3 så har anklagelser i 
massmedierna om att förbunden inte företrätt medlemmarnas eller en 
specifik yrkesgrupps intressen även historiskt betraktats som ett allvarligt 
problem av fackliga företrädare. 

En variant av denna typ av för den fackliga rörelsen dåliga nyheter 
handlar om hur ett förbund inte arbetat tillräckligt hårt eller helt misslyckats 
med att företräda en enskild medlem. Ett par av de pressansvariga lyfte fram 
just detta som den kanske mest problematiska typen av negativ publicitet: 
”Det värsta tycker jag det är om någon medlem hos oss har blivit dåligt 
företrädd av organisationen och råkat illa ut som person” (Fastighets 
informationsansvarige) Massmediala skildringar av hur en eller ett par 
individer farit illa ligger väl i linje med journalistikens nyhetskriterier, i detta 
fall personkriteriet, och ger också massmedierna ifråga en möjlighet att 
framstå som de som ger en hjälpande hand åt den drabbade. Fastighetsan-
ställdas förbund drabbades av just denna typ av negativ publicitet after att 
en kvinna med invandrarbakgrund inte fått ut ersättningen från A-kassan 
inom rimlig tid. Det blev inte heller bättre för förbundet av att det i 
massmedierna förekom anklagelser om diskriminering. 

9.1.2 Facket som Goliat 
Nästa huvudtyp av skadlig publicitet går ut på att de fackliga organisationer-
na har för mycket makt. Detta har haft en betydande inverkan på 
utvecklingen av news management inom den svenska fackliga rörelsen. Såväl 
Ullaredskonflikten som striden i Ihrebaden påskyndade arbetet med 
massmediekontakter åtminstone på de inblandade förbunden. Under de 
senaste åren har de två nyhetshändelser som i störst utsträckning inneburit 
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denna typ av negativ publicitet varit blockaden av en salladsbar i Göteborg 
och Vaxholmskonflikten. I det förstnämnda fallet rörde det sig om hur 
Hotell- och restaurangfacket placerade salladsbaren Wild’ n Fresh i blockad 
efter att ägarinnan vägrat teckna kollektivavtal för de anställda. Konflikten 
gav upphov till en omfattande mediebevakning som bland annat föranleddes 
av att ett antal riksdagsledamöter anklagade HRF för att förtrycka en ung 
kvinnlig småföretagare (se t.ex. SvD 2006-12-13).  

Striden i Vaxholm som inleddes under slutet av 2004 var färsk i minnet 
hos de pressansvariga i samband med att intervjuerna genomfördes. 
Konflikten handlade om dotterbolaget till ett lettiskt byggföretag som inte 
ville teckna kollektivavtal med Byggnadsarbetareförbundet, vilket 
resulterade i en blockad där Byggnads fick stöd av de övriga byggfacken. I 
den massmediala debatten förekom en mängd anklagelser mot Byggnads, 
bland annat för protektionism och främlingsfientlighet (se t.ex. Zaremba, 
2006), men också för att de skulle ha utnyttjat sin styrka på ett otillbörligt 
sätt. Den sistnämnda anklagelsen växte i omfattning efter att dotterbolaget 
begärts i konkurs. I anslutning till detta menade Byggnads pressansvarige att 
själva konkursen kan ha varit ett medvetet försök att förstärka den här typen 
av negativ publicitet: 

Om man ska se till det här med ekonomin och hela bilden så skulle man kunna tänka 
sig att man försatt ett företag i konkurs. Då skulle folk se ännu mer av det här med 
David och Goliat-förhållandet, att Byggnads är den stora boven i dramat och det är 
ett stackars lettiskt företag som går i konkurs, och den bilden gavs i media direkt. 
(Byggnads pressansvarige) 

Som vi kommer att se nedan så handlar en stor del av arbetet med att 
försöka hantera denna typ av dåliga nyheter om att försöka motverka 
skildringen av den fackliga organisationen just som en Goliat i kamp mot 
David. 

En variant av massmedieskildringarna av det starka fruktade facket utgörs 
av liknelser med maffian. I Vaxholmsfallet blev Byggnads tvungna att 
förhålla sig till den bilden efter att Moderata ungdomsförbundet, med 
anspelning på filmen Gudfadern, skickat ett hästhuvud i tyg till förbundet 
och skapat en bild med Byggnads ordförandes huvud på Don Corleones 
kropp (Intervju Byggnads informationsansvarige). Ett liknande men mer 
subtilt exempel på maffialiknelsen återfinns i en kontrovers mellan 
Transport och Dagens Nyheter efter att tidningen publicerat bilder på 
förbundets ordförande rökande cigarr: 

När vi var ute i en konflikt så skickade de hem en journalist och intervjuade mig. Då 
såg han cigarren ligga så han tog ett fotografi utav mig med cigarren och det slog de 
upp på förstasidan i DN. Det är ju så att vi har haft våra ordföranden i det här 
förbundet som har varit lite skandalomsusade, från förr i tiden, då tyckte de väl att 
det skulle passa. Det skadade mig just då i alla fall, lite imagemässigt. Men det var 
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min egen naivitet naturligtvis, så jag kan inte skylla på någon, jag trodde att det 
skulle bli en så här liten bild, men de slog upp det på hela den här sidan och sedan så 
var det två bilder här också på samma cigarr. Det där tycker jag är dålig 
journalistik, för det fanns ingenting att skriva om. Dom försökte skapa en image av 
mig som ordförande som jag inte står för. (Ordförande Transport) 

Cigarrbilderna riskerade att kopplas ihop med skildringar av 
transportarbetarfacket i USA och deras samröre med maffian. Det 
förstärktes av att en av Dagens Nyheters ledarskribenter i en artikel strax 
efteråt kallade Transports ordförande ”Don Corleone” och hävdade att 
förbundet riktade ”en strejkpistol mot tinningen” på SAS, som de då var i 
konflikt med (Wolodarski, 2004-10-09).  

Skildringarna av de fackliga organisationerna som alltför starka är intimt 
förknippade med konflikter mellan facket och relativt små företag. När ett 
förbund önskar markera att de inte tänker vika från sina krav riskerar det att 
leda till utpekanden av facket som arrogant och maktfullkomligt. Denna typ 
av medieexponering ligger nära det Thompson benämner som 
”framträdandet som går snett”. Detta åskådliggörs inte minst av 
Transportordförandens cigarrincident. 

9.1.3 Facket som särintresse 
I den tredje huvudtypen av dåliga nyheter ingår skildringar av de fackliga 
organisationerna som ”särintressen” utan hänsyn till ”allmänintresset”. Ett 
vanligt exempel på detta utgörs av massmediernas beskrivningar av hur en 
arbetsmarknadskonflikt slår mot ”tredje man”. Oron för denna typ av 
medieexponering ligger mer eller mindre uttalad när de pressansvariga i ett 
förbund som organiserar anställda inom tjänstesektorn resonerar kring 
massmediernas betydelse i samband med konflikter. Det tydligaste exemplet 
utgörs av Kommunal där deras kommunikationsstrateg pekar på hur oron 
över hur en strejk ska komma att skildras inte bara är något de tar hänsyn till 
i kontakterna med massmedierna. Det påverkar också organisationens 
agerande i själva konflikten: 

Det är en sak vi måste tänka på, dels om vi nu tar en konfliktsituation, vilka 
medlemsgrupper vi tar ut i en konflikt och utifrån hur kommer det att slå mot 
skattebetalarna och hur kommer dom att reagera. Det måste ju ligga i vågskålen 
hela tiden. Dels i vad vi konkret gör och hur vi kommunicerar det, så det är väldigt 
känsligt. (Kommunals kommunikationsstrateg)  

Detta kan återigen tolkas som en rädsla för att förbundets agerande ska 
utmynna i ”framträdandet som går snett”. Fackliga företrädare som går ut 
och tar strid för sina medlemmars intressen riskerar att framstå som 
egoistiska. Ett exempel på detta inträffade när företrädare för 
Målareförbundet i Sundsvall kritiserade det lokala hockeylagets målarinsats 
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på stadens sjukhus med argumentet att den sortens välgörenhet gjorde deras 
medlemmar arbetslösa (Intervju Pressansvarig Målareförbundet). 

9.1.4 Fackliga skandaler 
Den fjärde huvudtypen av oönskad medieexponering handlar om hur 
fackliga företrädare på olika sätt överträtt lagar och normer eller på andra 
sätt inte levt upp till ställda förväntningar. John B. Thompson pekar på att 
vad som utgör skandaler varierar mellan olika sociohistoriska sammanhang 
men han urskiljer ändå tre typer som är återkommande: sexskandaler, 
ekonomiska skandaler och maktskandaler (Thompson, 2000: 120). 
Sexskandaler handlar om överträdelser av sexuella normer exempelvis i 
form av utnyttjande av prostituerade eller besök på porrklubb. De 
ekonomiska skandalerna rör hur en person utnyttjat sin position för att 
berika sig själv ekonomiskt. Politiska skandaler inträffar om en person eller 
organisation missbrukat sin politiska maktposition. Av dessa tre typer av 
skandaler förekommer framförallt ekonomiska skandaler i de 
pressansvarigas skildringar av oönskad medieexponering som de tvingats 
försöka hantera. Även sexskandaler, eller åtminstone överträdelser på detta 
område, har i ett par fall vållat problem för fackföreningsrörelsen. Den 
relativa frånvaron av maktskandaler kan förklaras med att fackföreningsrö-
relsen inte innehar den typen av formella politiska positioner som 
Thompson syftar på i sin definition. Däremot går det i de pressansvarigas 
skildringar urskilja en fjärde typ av skandal: pratskandalen (Ekström & 
Johansson, 2008; Johansson, 2004). Denna kännetecknas av att en person 
gjort uttalanden som överträder sociala normer eller koder. Exempel på 
denna typ av skandal är när en person gör olämpliga uttalanden antingen 
direkt i massmedierna eller yttrar något som på olika sätt läcker ut till 
massmedierna. Det bör påpekas att det inte går att dra en exakt gränslinje 
mellan det Thompson (2001: 177ff) kallar ”fadäser och utbrott” och 
pratskandaler. Det är snarast en fråga om vilka följder händelsen får. 

Statsvetaren Patrik Johansson (2004) konstaterar i sin studie av 
skandaler i svensk offentlig förvaltning att överträdelserna till övervägande 
del gäller användningen av ekonomiska medel. Detta förhållande går även 
igen i de pressansvarigas skildringar av skandaler de tvingats hantera. Det är 
den ekonomiska skandalen som flertalet av dem upplever som särskilt 
problematisk, framförallt kanske för att deras organisation drabbats av den. 
Det krävs emellertid inte att något olagligt eller stadgevidrigt ägt rum för att 
det ska leda till oönskad medieexponering. Det kan även handla om 
frikostiga löner och förmåner för fackliga företrädare. Det som i princip 
samtliga pressansvariga betraktar som den allvarligaste typen av negativ 
publicitet handlar dock om när den egna organisationen är inblandad i 
någon form av skandal där det verkligen förekommit oegentligheter. 
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Handels pressansvarige pekar dock på hur de även drabbats av skandaler där 
andra fackliga organisationer, i hans exempel Metall, varit inblandade. 

Omfattande massmedial uppmärksamhet i samband med ekonomiska 
skandaler är ingen ny erfarenhet för de fackliga organisationerna. För 
exempelvis Transportarbetareförbundet var detta ett återkommande tema 
under hela 1970-talet. De pressansvariga upplever dock att 2000-talet 
inneburit en hårdare granskning av den egna rörelsen. Några av de mest 
uppmärksammade fallen var fördelningen av lägenheter och sommarhus av 
Anna Johansson-Visborgs stiftelse, där fackliga företrädare anklagades för 
att ha utnyttjat sin position och ekonomiska oegentligheter begåtts av 
föreståndaren för byggfackens kursgård Rönneberga. Vidlyftig 
representation och märkliga inköp för medlemmarnas pengar av 
Metallklubben i Trollhättan ledde också till omfattande massmedial 
uppmärksamhet. Den stora omfattningen av för fackföreningsrörelsen 
negativ publicitet har till och med fått vissa pressansvariga att diskutera i 
termer av en medveten kampanj mot fackföreningsrörelsen: 

Vi var ute och dansade i fastighetsaffärerna i fjol någon gång. Det här går igen hela 
tiden, det kommer tillbaka i den allmänna smutskastningen av fackföreningsrörel-
sen, det socialdemokratiska partiet och pampvälde. (Livsmedelsarbetareförbundets 
pressansvarige) 

Även bland dem som inte ser massmediebeskrivningarna om 
oegentligheter inom fackföreningsrörelsen som delar av en kampanj 
förekommer dock kritik mot vad man upplever som en förutsägbar 
rapportering. Felande ”fackpampar” hängs regelbundet ut, trots att 
förseelserna inte alltid är särskilt allvarliga. Exempel som ofta dyker upp i 
intervjuerna är hur massmedierna jagat förbundsordförandena enbart för att 
de haft rätt till en övernattningslägenhet i centrala Stockholm. 

Samtidigt som det alltså förekommer kritik mot medierapporteringen 
återfinns det också en förståelse bland de pressansvariga för granskningen 
av fackföreningsrörelsen. I och med att de fackliga organisationerna är 
uppbyggda kring grundläggande tankar om solidaritet och kamp mot 
exploatering, blir moraliska och etiska överträdelser av fackliga företrädare 
en större nyhet än om samma handling skulle ha utförts av exempelvis en 
arbetsgivare. Byggnads pressansvarige tar upp just detta förhållande när han 
beskriver massmedierapporteringen om de oegentligheter som begicks av 
föreståndaren för byggfackens kursgård Rönneberga, den socialdemokratis-
ke riksdagsmannen Ola Rask. Han menar att det inte hade blivit en lika 
omfattande publicitet om någon på arbetsgivarsidan kommit över 
motsvarande summa pengar på ett otillbörligt sätt. Anledningen är förstås 
att det helt enkelt är hårdare krav på företrädare för arbetarrörelsen när det 
gäller ekonomiska frågor, då de förväntas leva upp till ideal om jämlikhet 
och solidaritet. 
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Fackliga sexskandaler är huvudsakligen kopplade till ekonomiska 
oegentligheter. Det handlar om när företrädare, likt styrelsen för 
Metallklubben i Trollhättan, besökte porrklubbar på medlemmarnas 
bekostnad. Frånvaron av renodlade sexskandaler kan sättas i samband med 
att dessa frågor helt enkelt inte är lika känsliga i en svensk kontext som 
exempelvis i det politiska livet i USA (Thompson, 2000: 147-148). 
Transports ordförande tar dock upp ett exempel på en mer renodlad 
sexskandal, som ledde till oönskad medieexponering för förbundet. Det var 
när en lokal företrädare för förbundet utpekades som sexköpare efter en resa 
till Murmansk: 

Vi hade en historia här för inte så länge sedan, som vi själva avslöjade, med någon 
som var fackligt aktiv uppe i Norrbotten som hade åkt upp till Murmansk, dom hade 
haft något projekt där, som dom skulle hjälpa, och då hade dom visst träffat på 
prostituerade kvinnor och det avslöjade vår egen tidning. Han var inte på några 
höga nivåer, han var lokal företrädare på sin arbetsplats där, och när Aftonbladet 
slog upp det så stod det ”fackpamp, utnyttjade prostituerade i…”, och fackpamp, det 
skulle möjligtvis vara jag då. När folk läser sådant tänker dom ”vafan, ordföranden i 
Transport”, jag fick ju en del frågor kring det där. (Transports förbundsordförande) 

Denna händelse utgör dels ett exempel på hur en sexskandal kan drabba en 
facklig organisation men också, i likhet med Trollhätteskandalen, hur 
riksmedierna tar upp överträdelser av lokala fackliga företrädare. Detta är 
något som kommer att diskuteras längre fram. 

Den typ av skandaler som Thompson benämner som ”maktskandaler” har 
den svenska fackföreningsrörelsen varit relativt förskonad ifrån. Enda 
undantaget skulle möjligtvis vara när Sveriges Televisions Uppdrag 
granskning hävdade att LO-ordföranden tillsammans med den dåvarande 
statsministern tvingat Kommunal att sluta ett lägre avtal än nödvändigt i 
2003 års avtalsrörelse. 

 En typ av skandal som flera av de pressansvariga däremot tvingats 
hantera under de senaste decennierna är pratskandaler. En pratskandal som 
kommit att få mycket stort genomslag i den svenska offentliga debatten 
rörde just LO och dess tidigare ordförande Stig Malm. I början av 1990-talet 
hamnade han i blåsväder efter att det hävdats att han använt uttrycket 
”fittstim” som benämning på feminister i det socialdemokratiska partiet 
(Ekström & Johansson, 2008). Uttrycket kom sedermera också att bli titeln 
på en uppmärksammad debattbok författad av en grupp unga feminister 
(Olsson m.fl., 1999). 

Fackliga pratskandaler har emellertid inte enbart sitt upphov i yttranden 
av personer i organisationernas högsta ledning. Förbunden kan även tvingas 
hantera pratskandaler som har sitt ursprung i sådant som sagts av lokala 
företrädare eller till och med vanliga medlemmar. Ett exempel på det 
sistnämnda framkommer när Kommunals kommunikationsstrateg skildrar 
oönskad medieexponering som han själv hanterat. Det hela bottnade i en 
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händelse i Gislaved där två vårdbiträden verbalt kränkt en äldre kvinna som 
de vårdade. Händelsen blev en riksnyhet efter att kvinnans son fångat det 
hela på band med hjälp av en dold mikrofon. Kommunals problem 
förvärrades dessutom av rykten om att förbundet tänkte polisanmäla 
mannen som gjort bandinspelningen (Intervju, Kommunals kommunika-
tionsstrateg). 

En av de mest uppmärksammade pratskandalerna under 00-talet 
inträffade i samband med Vaxholmskonflikten efter att företrädare för 
Byggnads som deltog i blockaden skrikit ”Go home” (Byggnads 
informationsansvarige). Att den här typen av publicitet uppfattas som djupt 
problematisk för de fackliga organisationerna märks i att till och med 
pressansvariga på andra förbund lyfter fram den som en belastning: 

Jag tycker att Byggnads har varit på gränsen hela tiden. Det är ju jättesvårt det där 
för man försvarar sina rättigheter. Det behövs. Det som hände det var absolut 
ingenting som Byggnads gillade. Det räcker att några stycken skriker ”go home” till 
de här letterna så är rätt mycket förlorat. (Industrifackets pressansvarige) 

I likhet med övriga typer av skandaler har alltså pratskandaler ofta sitt 
ursprung i agerandet hos lokala och regionala företrädare och inte 
nödvändigtvis i vad förbundsledningen gjort eller sagt. Flera av de 
pressansvariga återkommer just till hur massmedierna använder begreppet 
”fackpamp”, i och med all kritik mot deras organisationer som ligger samlat i 
detta begrepp. Intervjupersonerna menar att massmedierna, om de 
nödvändigtvis vill använda begreppet, borde reservera det för högt uppsatta 
personer i facket. Flera av dem menar sig se hur även lokalt förtroendevalda 
beskrivs som ”fackpampar”:  

”Fackpampar tar lägenheter…”. Fackpampar, där har inte bott en enda fackpamp, 
mig veterligen. Det beror vad man menar med fackpampar. Hon som var 
ordförande när det här kom fram jobbade på Marabou en gång i tiden innan hon 
blev sjukpensionerad. Om hon var vice klubbordförande eller ordförande på klubben 
på Marabou, så var det pamp. Och ”jobbade nära förbundets ordförande”! Hon satt 
en kort period i förbundsstyrelsen som träffas tio gånger om året. (Livsmedelsarbe-
tareförbundets pressansvarig) 

I denna kritik av massmediernas användning av begreppet fackpamp ligger 
även kritik av hur lokala skandaler lyfts fram i nyhetsrapporteringen. Några 
av de pressansvariga menar att fackföreningsrörelsen missgynnas av en 
utveckling där massmedierna i allt större utsträckning gör lokala skandaler 
till riksangelägenheter. I och med att fackföreningarna har en så pass stor 
mängd lokala representanter spridda över landet så finns det många 
potentiella syndare för journalisterna att jaga. Det gör också att det finns 
många potentiella exempel på oönskad medieexponering att hantera för 
fackföreningsrörelsens pressansvariga. 
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 9.2 Hantering av dåliga nyheter 
För en organisation kan en omfattande negativ publicitet leda till en 
förtroendeförlust eller till och med en förtroendekris. Skillnaden mellan 
dessa är snarast av gradkaraktär. En tillräckligt omfattande förtroendeför-
lust, till exempel i samband med en skandal, utmynnar i en förtroendekris 
(Palm & Falkheimer, 2005). Precis som ifråga om att skapa gynnsam 
publicitet så finns det också strategier när organisationer vill motverka eller 
hantera oönskad medieexponering. Den amerikanske kommunikationsfors-
karen William L Benoit (1997) lyfter fram fem huvudstrategier för försvar vid 
förtroendekriser. Dessa fem huvudstrategier, som är inspirerade av den 
klassiska retoriken, utgörs av förnekande, bortförklaring, minskande av 
händelsens anstötlighet, tillrättaläggande och ta på sig hela skulden (ibid: 
179, övers. Palm & Falkheimer, 2005: 62). Förnekande handlar om att hävda 
sin oskuld vilket kan kombineras med att skylla på någon annan. 
Bortförklaring kan bland annat tillämpas genom hävdandet om okunskap, 
att det inträffade är en olyckshändelse eller att organisationen eller personen 
hade goda avsikter med sitt agerande. En händelses anstötlighet kan 
minskas genom att visa att dess effekter är små, väga upp den med goda 
handlingar, ifrågasätta angriparen eller ge kompensation. Tillrättaläggande 
innebär att presentera en plan för att utreda händelsen och förhindra att den 
upprepas. Slutligen kan en aktör ta på sig hela skulden genom att be om 
ursäkt, göra en så kallad pudel. 

En liknande uppsättning krishanteringsstrategier har presenterats av 
Timothy Coombs (2007). Hans uppställning stämmer tämligen väl överens 
med Benoits, även om han trycker mer på hur den drabbade organisationen 
kan lyfta fram sig själv som offer och möjligheten att bygga upp en positiv 
koppling till berörda (ibid: 140). Coombs lyfter även fram tre principer för en 
organisations bemötande av en kris. För det första handlar det om att svara 
snabbt eftersom det annars riskerar att uppstå rykten och spekulation. 
Problemet med att agera snabbt är att det kan leda till misstag om 
organisationen inte sitter på all information, men enligt Coombs överväger 
ändå fördelarna framför tystnad eller att svara ”inga kommentarer” (ibid: 
83f, 128ff). Vidare innebär krishantering enligt Coombs att vara konsistent, 
det vill säga tala med en röst. Det behöver inte innebära att bara en person 
uttalar sig utan det viktiga är att de som uttalar sig inte motsäger varandra 
(ibid: 131). Slutligen pekar Coombs på vikten av öppenhet vilket inkluderar 
tillgänglighet till massmedierna, en vilja att lämna ut information samt 
ärlighet. Han medger dock att de sistnämnda strategierna i praktiken är en 
smula problematiska. För honom handlar det om att vara öppen med sådant 
som inte riskerar att förvärra krisen i onödan (ibid: 132f). 

En betydande del av tidigare forskning kring hur organisationer ska 
bemöta kriser tar även upp den interna informationen och olika former av 
direktinformation till berörda. När jag nu övergår till att skildra hur LO och 
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medlemsförbunden försökt hantera oönskad medieexponering kommer jag, i 
linje med studiens syfte, att avgränsa mig till det som rör de fackliga 
organisationernas kontakter med massmedierna. Det innebär att jag inte har 
undersökt hur organisationerna internt, till exempel genom diskussioner på 
medlemsmöten, försökt motverka eller åtminstone mildra intern kritik. Jag 
kommer att visa dels på hur de strukturella villkoren för news 
managementpraktiken påverkar detta arbete, dels hur de pressansvariga 
genom tillämpningen av ett antal strategier, som kommer att relateras till 
Benoit och Coombs ovan, kunnat hantera olika förtroendekriser. 

9.2.1 Vikten av en beredskap för att agera snabbt 
I beredskapen för att hantera oönskad medieexponering går det urskilja en 
tydlig skillnad mellan de stora och de små LO-förbunden. De mindre 
förbunden, exempelvis Hotell och restaurangfacket, Målareförbundet, 
Elektrikerförbundet och Fastighetsanställdas förbund, har enligt deras 
pressansvariga i princip ingen förberedelse alls för att bemöta dåliga 
nyheter. Detta motiveras ofta med att de, tack vare sin litenhet, inte drabbats 
av mediedrev. Hotell och restaurangfackets pressansvarige konstaterar att 
denna brist på förberedelser ”kan ta ände med förskräckelse” (Intervju) om 
förbundet skulle drabbas av en omfattande negativ publicitet.  

 På LO centralt och de stora förbunden som Metall och Kommunal har 
man både utarbetat kriskommunikationsplaner och en krisorganisation. Det 
sistnämnda innebär att en särskild krisgrupp leder arbetet i samband med 
omfattande massmedial uppmärksamhet som är skadlig för förbundet:  

Grunddragen i den är att om det blir en kris, kommunikationskris, då gäller något 
slags undantagstillstånd. Då går den före allting annat, och den måste hanteras på 
ett visst sätt. Vissa personer har vissa uppdrag, framförallt så är själva 
informationsverksamheten så väldigt viktig i den situationen. Då ska en person utses 
till att vara talesperson, bara den personen svarar. Det gäller för hela 
organisationen. Det finns en krisgrupp som så att säga arbetar med att hantera 
krisen och den har ett stort mandat. (Kommunals kommunikationsstrateg) 

Enligt Metalls informationschef har de ett liknande upplägg där han går in 
som talesperson och tar hand om i stort sett samtliga massmediekontakter, i 
likhet med principen om konsistens som Coombs (2007) underströk. En 
alltför strikt tillämpning av att enbart en person yttrade sig ledde dock till 
vissa problem i samband med Trollhättanskandalen. Eftersom 
informationschefen tillbringade mycket tid i möten eller intervjuer kunde 
han inte svara när journalister ringde, vilket kommer i konflikt både med 
principerna om öppenhet och att svara snabbt. 

Metalls krisgrupp har ”full befogenhet” att fatta beslut i de frågor som 
krisen rör. Det innebär alltså att de i likhet med Kommunal, genom 
utropandet av en form av ”undantagstillstånd”, centraliserar massmediekon-
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takterna och samtidigt även frångår den gängse demokratiska processen. 
Återigen går det att se att det existerar en konflikt mellan ett framgångsrikt 
arbete med news management och bibehållandet av en demokratisk struktur 
i en organisation. Motiven till detta tillvägagångssätt grundar sig på hur 
massmedierna agerar i samband med att ”drevet går”. Det gäller för den 
drabbade organisationen att visa inför massmedierna och dess publik att 
man försöker åtgärda det som har föranlett krisen:  

Det vanligaste i en krissituation det är ju att du måste tala om att någonting faktiskt 
görs, och det går ju fort så in i h-vete. (Metalls informationschef) 

Det handlar således om att visa att organisationen agerar men också, vilket 
Coombs lyfter fram, att göra detta snabbt. Behovet av snabbhet gör det svårt 
för att inte säga omöjligt att hinna förankra beslut i en stor organisation. 

9.2.2 Att förutsäga journalisternas nästa drag  
Oavsett om deras förbund har en utvecklad beredskap för negativ publicitet 
eller inte så bär de pressansvariga ändå på föreställningar om hur detta ska 
hanteras rent konkret. Inte överraskande är det de pressansvariga på de 
stora förbunden och på LO centralt som haft störst anledning att reflektera 
över denna del av deras arbete. 

En viktig utgångspunkt i arbetet med news management i samband med 
oönskad medieexponering är en medvetenhet om hur massmedierna 
fungerar i dessa situationer. När organisationen utsätts för granskning och 
kritik uppstår en situation där journalister och deras redaktörer blir 
motståndare, vilkas nästa drag måste förutsägas med hjälp av kunskaper om 
hur de brukar agera. Dessa kunskaper sträcker sig från insikter i 
medielogiken och hur massmediernas arbetsrutiner ser ut i samband med 
mediedrev ner till hur enskilda redaktioner eller till och med journalister 
arbetar. LO:s presschef beskriver hur de utifrån sina kunskaper om hur 
Uppdrag granskning-redaktionen och reportern Janne Josefsson arbetar 
valde att bemöta ett reportage om Kommunals avtalsrörelse 2003. I 
programmet drevs bland annat tesen att LO-ordföranden tillsammans med 
dåvarande statsministern Göran Persson tvingat Kommunals ordförande att 
skriva på ett dåligt avtal. Under arbetet med programmet ringde därför 
Josefsson vid ett flertal tillfällen till LO och ville tala med ordföranden:  

”Säg till henne att ringa mig”, så att han ska få ta det i en knastrig telefon medan 
han sitter i sin reportagebil. Det ska det låta som att han har sökt upp henne och att 
han har haft svårt att få tag på henne. Det där det gör jag inte. ”Du får gärna 
komma hit, du får gärna göra en intervju, du har hållit på med det här reportaget i 
ett halvår nästan. Ni måste haft vägarna förbi LO-huset?”. (LO:s presschef) 
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LO:s presschef anade alltså i detta fall, utifrån erfarenheter av hur Uppdrag 
granskning brukar bygga upp reportage, att programmet tänkte framställa 
det som att LO-ordföranden försökt hålla sig undan eller helt och hållet 
vägrat uttala sig. Detta kan användas för att underbygga den granskande 
journalistens tes, eftersom det ser ut som om den anklagade försöker dölja 
något. Presschefens agerande kan tolkas som en sorts reaktiv 
”omvärldsanalys” (Palm & Falkheimer, 2005: 47). Journalistens frågor 
skapar en bild av vilken typ av reportage han eller hon arbetar på, vilket i sin 
tur ger organisationen möjlighet att hantera eventuell oönskad 
medieexponering. 

I detta exempel tog presschefen kontakt med producenten på SVT 
Göteborg, som var chef för programmet, och krävde att LO:s ordförande 
skulle få bemöta anklagelserna. Det hela slutade med att både LO-
ordföranden och presschefen flög ned till Göteborg för en intervju som 
gjordes bara tre dagar innan programmet skulle sändas. Det handlar, om 
man hårdrar det, om en strategi som syftar till att ”sabotera” journalistens 
upplägg. 

9.2.3 Faran med att försöka dölja det som riskerar att läcka ut  
En av krishanteringens grundläggande principer är att inte försöka dölja och 
framförallt inte försöka ljuga om någonting som ända riskerar att bli 
offentligt. I detta ligger också att inte försöka göra sig otillgänglig eller 
besvara journalisters frågor med ”inga kommentarer” (se t.ex. Coombs, 
2007: 83f).  

Så gott som samtliga pressansvariga tar upp vikten av öppenhet och 
tillgänglighet i samband med krissituationer. Det gäller även de förbund som 
i övrigt inte har någon utarbetad planering för nyhetsstyrning i samband 
med kommunikationskriser:  

Man kan inte ha någon strategi i sådana lägen utan bara försöka att svara sakligt 
på allting man kan. Det finns ingen anledning att dölja någonting. Det är vanvett för 
det kommer fram ändå. (Skogs- och träfackets pressansvarige) 

Ett par av intervjupersonerna pekar samtidigt på att detta med att inte 
undanhålla något ibland kan vara en gråzon. Det kan vara nödvändigt att 
göra en avvägning om huruvida organisationen ska berätta precis allt man 
känner till: 

Ja, säga sanningen men inte säga mer än man behöver. Det är ju också en 
avvägning, man får ju inte var dum i huvudet. Har man gjort fel någonstans, då är 
det bara att tala sanning, det finns inget annat, det är fullkomligt livsfarligt att 
försöka glida undan och dölja och tro att man ska klara sig för det gör man inte. Har 
man tagit fan i båten så får man ro honom i land. (Pressansvarig Pappers) 
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Det är alltså centralt att tala sanning, men bara om sådant som kan 
komma att avslöjas. Om det inte riskerar att komma ut på annat sätt är det 
inte nödvändigt att berätta det för journalisterna. Här finns anledning att 
problematisera resonemangen om vad som bör och inte bör sägas, även om 
man bortser från eventuella moraliska aspekter. Hur ska en organisation 
vara säker på att informationen de håller inne med inte läcker ut? Om detta 
inträffar riskerar krisen att fördjupas och förlängas, varvid organisationen 
utpekas som skyldiga till mörkläggning. Problemet med att veta vad som kan 
läcka ut är enligt brittiska studier särskilt stort i demokratiskt uppbyggda 
organisationer, som exempelvis fackföreningar (Deacon, 2003: 105f). Det 
kommer sig av att organisationer av denna typ tenderar att vara mindre 
centraliserad i sina massmediekontakter och mer ”porös”. Det här dilemmat 
är något som också verkar gå igen inom LO och mer eller mindre i samtliga 
förbund. Återigen går det alltså att se hur de fackliga organisationernas 
specifika organisatoriska struktur villkorar news managementpraktiken. 

9.2.4 Att förekomma granskaren  
Det finns ytterligare problem med principen om att gå ut med all 
information som några av de pressansvariga tar upp. Ibland har nämligen 
inte den pressansvarige tillgång till all relevant information i krissituationer. 
Ett par av intervjupersonerna var kritiska mot sina förbundsledningar på 
grundval av att de inte haft tillgång till nödvändiga fakta i händelse av kriser. 
Det finns dock exempel inom fackföreningsrörelsen där inte ens 
organisationens ledning haft tillgång till all relevant information. I boken 
Mediedrev (Runsiö & Nilsson, 2005) berättar LO:s presschef om just denna 
typ av krissituation. Krisen rörde den förmedling av lägenheter som gjordes 
av den till Livsmedelsarbetareförbundet knutna stiftelsen Anna Johansson-
Visborg. Dagens Nyheter publicerade under hösten 2004 en rad artiklar som 
avslöjade att lägenheter, mot gällande regler, förmedlats till fackligt 
förtroendevalda, till anställda och till deras barn. Dilemmat för LO:s ledning 
var att organisationen drabbades av kritik samtidigt som de varken hade 
tillgång till all information eller hade mandat att besluta över stiftelsen:  

Vi hade ingen som helst föraning om att artikeln skulle komma. Vår ekonomichef 
kände till problemet i stiftelsen och hade själv varit inblandad i att det blev en 
revision av stiftelsens verksamhet. Han förde dock inte vidare det till LO:s ledning 
eller oss på pressenheten.// Hade vi bara vetat det så hade vi kunnat gå ut med 
uppgifterna själva. Nu hamnade vi helt i onödan på defensiven istället. (LO:s 
presschef (i Runsiö & Nilsson, 2005)) 

I de pressansvarigas berättelser förekommer fler exempel på att 
organisationerna inte lyckats förekomma massmedierna i samband med ett 
mediedrev. När Dagens Nyheter avslöjade att kursgårdsföreståndaren på 
Rönneberga ägnat sig åt ekonomiska oegentligheter reagerade förbunden 
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inte tillräckligt snabbt. Byggnads informationsansvarige, och under den 
aktuella krisen även vikarierande pressansvarig, är självkritisk när hon 
beskriver förbundets agerande:  

Där kan jag säga att vi gjorde väl ett misstag för redan på fredagen så fick vi reda 
på att DN skulle skriva någonting men vi visste inte när. På fredagen ringde DN till 
vår ordförande och intervjuade honom om de här sakerna och vi klurade på det över 
helgen. ”Vad ska de bli av det här för någonting?” Där skulle vi ha varit mycket mer 
offensiva men vi trodde nog inte att det skulle bli en sådan storm och vi tyckte inte 
att det fanns några oegentligheter heller. Det var nog vår bedömning när han ringde 
på fredagen att han höll på och grävde fortfarande, så kom det ut på måndagen och 
då låg vi efter genast… (Byggnads informationsansvarige) 

Det här exemplet visar återigen att det inte alltid är så lätt för de 
pressansvariga att tillämpa principen om öppenhet i krishanteringen. 
Byggnads var visserligen största delägare i Rönneberga men hade ändå inte 
fullständig insyn i alla ekonomiska göranden. Dessutom missbedömde de 
hur lång tid de hade på sig att själva ta kontroll över situationen. Att de var 
underbemannade vid tillfället, press- och informationsenheten bestod bara 
av en person trots att de är ett av de större LO-förbunden, kan ha spelat in i 
detta. 

Ett arbetssätt som syftar till att få bukt med den typ av problem som LO 
och Byggnads här drabbades av är att organisationsledningen och de 
pressansvariga omedelbart informeras om sådant som kan intressera 
journalister. LO fattade 1997 ett beslut som bland annat innebar att ”om 
någon har kännedom om något som inte fungerar, eller om media hör av sig 
så ska det rapporteras” (LO:s presschef i Runsiö & Nilsson, 2005). Nu 
hjälpte det inte i detta fall, vilket bland annat kan bottna i svårigheter att på 
samtliga nivåer i en organisation skapa en medvetenhet om vad som kan 
vara massmedialt intressant. Detta dilemma för de fackliga organisationerna 
accentueras av att journalister idag i allt större utsträckning letar efter 
oegentligheter längre ned i hierarkin och lokalt i organisationer, samt att 
lokala skandaler snabbt kan bli riksnyheter i de fall riksmedierna hakar på 
de lokala mediernas rapportering (Johansson, 2004: 53f).  

Ett sätt att visa på öppenhet och snabbhet gentemot massmedierna, som 
en del i hanteringen av oönskad medieexponering, kan exemplifieras med 
byggfackens fortsatta agerande i Rönnebergaaffären. När en revisionsbyrås 
undersökning visade att det verkligen förekommit oegentligheter utlyste 
man snabbt en väl förberedd pressträff, där alla fick samma information 
samtidigt: 

Då var vi extremt noga med att förbereda detta, så vi kallade in samtliga 
ordföranden. De fick ett samtal, ingenting på papper för ingenting skulle komma ut 
innan, om att de skulle befinna sig i Stockholm en viss tid. Vi samlades mitt inne i 
stan på ett hotell. Då gick ordföranden igenom hela rapporten, vi hade gjort 
overheadbilder med talarmanus för att de på morgonen skulle kunna informera sin 
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personal för att klockan ett hade vi pressträff, så det var väldigt genomtänkt allting 
och det blev ju en väldig skillnad, det var ingen som klagade på informationen, nu 
hör det ju till saken att det var inte samma storm för Ola Rask fick gå. Tyvärr är det 
ju så att då är det inte lika spännande, då dör frågan. Men i vilket fall som helst så 
kände vi oss väldigt nöjda för vi hade gjort en minutiös planering av allt och 
informerat alla som kunde vara intresserade. (Byggnads informationsansvarige) 

Byggnads informationsansvarige, som vid tidpunkten även hade hand om 
massmediekontakterna, var nöjd med hur upplösningen av Rönnebergaaffä-
ren utvecklades massmedialt men konstaterar alltså att det även berodde på 
att kursgårdsföreståndaren tvingades avgå. Nyhetsrapporteringen om 
Rönneberga hamnade också i skymundan av två stora oförutsedda 
händelser; samma dag avled Påven Johannes Paulus II och dessutom 
avslöjade dåvarande statsministern Göran Persson att han planerade att 
avgå. På samma sätt som oförutsedda händelser kan försvåra 
nyhetsstyrningen när en organisation vill få stort massmedialt genomslag 
kan det underlätta när man önskar så liten publicitet som möjligt. 
Byggfackens agerande i detta fall kan sättas i samband med flera av de 
försvarsstrategier vid förtroendekriser som Benoit (1997) pekar på. Att ge 
oberoende revisorer i uppdrag att utreda det inträffade utgör ett exempel på 
tillrättaläggande. I och med att utredningen visade på oegentligheter blev 
organisationerna tvingade att ta på sig skulden och den ansvarige tvingades 
avgå. Just utpekandet av kursgårdsföreståndaren som ansvarig kan även ses 
som ett sätt att minska händelsens anstötlighet genom att göra åtskillnad 
mellan honom och ickefifflande företrädare för byggfacken. Det ligger också i 
linje med det Patrik Johansson (2004: 113-115) lyfter fram som den 
vanligaste följden av skandaler i svensk offentlig förvaltning: den ansvariges 
avgång. 

9.2.5 Att desarmera krisen genom ”vaccinering” 
En viktig del av arbetet med news management i krissituationer är således 
att den pressansvarige måste få kännedom om och inblick i samtliga 
journalistkontakter angående den aktuella händelsen. Inom fackföreningsrö-
relsen försöker man numera arbeta på detta sätt åtminstone inom de större 
förbunden. Syftet med detta är inte enbart att ha kontroll över de budskap 
organisationen sänder ut. Det handlar även om att utifrån journalisternas 
frågor försöka utröna vad de känner till och vad de kommer att lägga 
tonvikten på. Ett konkret exempel är Kommunals kartläggning av 
organisationens kontakter med Uppdrag gransknings reportageteam inför 
programmet om Kommunals avtalsrörelse 2003: 

Alla dessa kontakter gav ju oss möjlighet att dra våra slutsatser om vad dom skulle 
komma att påstå, vilka teser dom ville driva, så vi kunde förbereda oss på vilka 
punkter vi skulle bemöta. (Kommunals kommunikationsstrateg) 
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Utifrån kontakterna med Janne Josefsson och Uppdrag gransknings 
redaktion kunde Kommunal gå ut och ”vaccinera” delar av massmedierna. 
Detta innebar att de tillämpade förnekande försvarsstrategi genom att ta 
fram egna siffror som motsade programmets teser. De lämnade ut dessa som 
exklusiva uppgifter till utvalda journalister och lyckades därigenom undvika 
ett samlat mediedrev mot förbundet. Ett liknande sätt att agera tillämpades 
efter att Livsmedelsarbetareförbundets revisorer fört fram kritik mot 
förbundet. Expressen hade fått reda på detta och ställde därför frågor till 
förbundets ordförande: 

Det handlade lite om bråk internt och någon hade läckt det här till Expressen och de 
skulle göra en grej. Då ringde ordföranden till mig och sa ”Expressen kommer med 
det här och vad ska vi göra”, så vi åkte hit på en söndagskväll och så gick vi ut med 
pressmeddelanden till alla tidningar. Föregick, och då blev det ingenting av det. Då 
hade de inte ensamrätten helt plötsligt. Då blev det inte stort. (Livsmedelsarbetare-
förbundets pressansvarig) 

Ordförande och den pressansvarige utnyttjade här vetskapen att en nyhet 
blir större om en redaktion är ensam om den. Det understryker hur 
principerna om snabbhet och öppenhet kan tillämpas för att minimera 
skadeverkningarna av en kris och visar även på att den oskrivna regeln om 
att en pressansvarig inte går ut med sådant som en journalist eller en 
redaktion är ensam om i detta fall bröts. När det handlar om att minska 
omfattningen av negativ publicitet handlar det istället om att i största 
möjliga mån motverka ensamrätten. 

9.2.6 Att försöka byta perspektiv som krishantering 
Flera av de pressansvariga framhåller vikten av att organisationen själv tar 
kontrollen över situationen i samband med en kris. De menar sig åtminstone 
delvis lyckats vända en begynnande kommunikationskris genom att anlägga 
ett annat perspektiv än det som har etablerats i massmedierna. Ett par av de 
pressansvariga lyfter dock fram exempel på hur de agerat när detta inte 
initialt lyckats. Utifrån Benoits typologisering av försvarsstrategier handlar 
det här om att minska händelsens anstötlighet genom att försöka uppväga 
med goda handlingar och egenskaper. Efter att LO presenterat sina 
gemensamma krav inför en avtalsrörelse märkte de i sina publicitetsmät-
ningar att kraven beskrevs som att de huvudsakligen gynnade högavlönade, 
vilket riskerade skada både organisationens förtroende och dess 
förhandlingsposition. LO valde då att sätta in en kampanj i massmedierna 
som hette ”Nu är det kvinnornas tur”. I kampanjen anknöt man därigenom 
dels till att en majoritet av LO-medlemmarna är kvinnor och dels till den då 
uppmärksammade frågan om låga kvinnolöner. 

Kommunals kommunikationsstrateg beskriver hur de hanterade 
situationen då ett rykte spreds om att Kommunal skulle polisanmäla den 
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man som spelat in hur två vårdbiträden i äldreomsorgen muntligen kränkt 
en kvinna i Gislaved: 

Det här var på en fredag som det här ryktet spred sig och jag och min dåvarande 
chef satte oss på söndagen och tänkte: ”nu skriver vi en debattartikel åt Ylva Thörn”. 
Om hur vi ser på kvaliteten i äldreomsorgen. Vi höjer det hela till en principiell 
fråga. Sedan när vi hade skrivit den så tyckte vi: ”Den saknar knorr den här 
artikeln”. ”Ja, tänk om vi skulle skriva att äldreomsorgen måste bli valrörelsens 
huvudfråga”. Så drog vi till med det på slutet och artikeln kom ju in på DN-debatt. 
Med principiella förklaringar om att så här ser Kommunals ordförande på 
äldreomsorgen och den måste bli valrörelsens största fråga. Det väckte ett stort 
rabalder: ”Har Kommunal startat valrörelsen?”. (Kommunals kommunikationsstra-
teg) 

Genom att göra det hela till en mer principiell fråga och genom att försöka 
styra över frågan till att handla om att äldreomsorgen borde bli en viktig 
valfråga kunde Kommunal undkomma en begynnande kris, trots att man 
inte varit beredda på det rykte som spreds i det initiala skedet. Händelsen i 
Gislaved fick bli ett exempel på att det behövdes politiska beslut att tillföra 
äldreomsorgen mer resurser, istället för ett exempel på hur ett fackförbund 
vill bestraffa en person som avslöjar missförhållanden. 

Vaxholmshändelserna föranledde också Byggnads att försöka byta 
perspektiv för att komma bort från skildringen av organisationen som en 
stor och stark koloss, vilken utifrån egenintresse och kanske till och med 
främlingsfientlighet tvingade ett litet lettiskt byggföretag i konkurs. 
Byggnads lyckades få in en debattartikel i Dagens Industri om hur 
småföretag riskerade att bli utkonkurrerade av företag som ägnade sig åt 
lönedumpning (Intervju Byggnads informationsansvarige). Det här utgör ett 
tydligt exempel på hur en facklig organisation försökte anpassa sitt 
massmediala utspel till den rådande hegemonin, en hegemoni som 
kännetecknas av att småföretagare framhålls som en grupp att särskilt värna 
om (se t.ex. Falkehed, 2007-12-17; AB 2006-03-07). Nu blev det här försöket 
att byta perspektiv inte så framgångsrikt som Byggnads hyste förhoppningar 
om. Till stor del berodde detta på en oväntad händelse; samma dag som 
debattartikeln kom ut publicerade Dagens Nyheter artiklarna om 
ekonomiska oegentligheter på Rönneberga kursgård.  

Arbetet med att försöka få massmedierna att byta perspektiv ställer krav 
på att organisationen antingen har relativt stora resurser till sitt förfogande 
eller tillmäts en stor vikt i den offentliga debatten. Det gör det möjligt att 
sätta igång en stor annonskampanj eller få in debattartiklar i de större 
tidningarna. Det skadar heller inte om bägge dessa förhållanden är 
uppfyllda. Det är därför rimligt att anta att det inte är slumpen som gör att 
LO:s presschef och den övergripande kommunikationsansvarige på det 
största förbundet är de som har erfarenhet av att arbeta på detta sätt i 
krissituationer. 
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9.2.7 Hanteringen av pratskandaler 
Slutligen en aspekt på hanteringen av oönskad medieexponering som 
specifikt gäller fackliga pratskandaler. I de pressansvarigas resonemang 
framkommer vid ett par tillfällen exempel på svårigheter att hantera just 
negativ publicitet som uppkommit genom uttalanden av företrädare för 
förbundet. När några lokala företrädare för Byggnads skrek ”Go home” åt 
lettiska byggnadsarbetare i samband med blockaden av ett skolbygge i 
Vaxholm ledde detta till anklagelser om att förbundet var främlingsfientligt. 
Byggnads informationsansvarige, som under denna period även var ansvarig 
för kontakterna med massmedierna, uttrycker stor frustration över följderna 
av denna händelse och svårigheterna att hantera den omfattande 
medieexponeringen. Denna frustration kom sig bland annat av att hon inte 
såg någon möjlighet i att låta personerna i fråga gå ut och förklara sig: 

Nej, det var nog det som var problemet. Dom förstod nog inte problemet och jag tror 
inte att dom gör det ännu, men det beror på att dom inte ser vad som skrivs i 
tidningarna. Jag har försökt förklara det för dom att jag har fått 1600 klipp här och 
jag kan plocka ut en tre decimeter hög bunt där det nämns, men det ser man inte, och 
därför tror man inte att det är så stor fråga och dom menar att ”vi har inte gjort 
något fel för det var så här och så här och vi menande så och så”. Ja, ok, sa jag, men 
dom kanske inte riktig förstår att det var så allvarligt, vi får ju städa upp efteråt nu 
på något sätt. (Byggnads informationsansvarige) 

Byggnads informationsansvarige pekar vidare på hur de lokala företrädarna 
skulle ha fått svårt att förklara sin ståndpunkt om de försökt göra detta i 
möte med journalister: 

Det har nog inte riktigt varit läge för jag tror att det skulle kunna bli ännu värre för 
att dom inte riktigt skulle kunna förklara sig. Man får vara försiktig vad man säger 
överhuvudtaget, alltså hur man formulerar sig. (Byggnads informationsansvarige)
  

Det här kan tolkas som ett uttryck för en värderingsskillnad mellan å ena 
sidan LO-medlemmar och å andra sidan journalister. Sociologen Stefan 
Svallfors (2004: 186ff) lyfter fram vad han beskriver som en högre grad av 
”konformism” inom arbetarklassen än inom tjänstemannagrupper. Denna 
konformism handlar konkret om en lägre tolerans mot avvikare och sådana 
som betraktas som ”främmande”. Journalistkåren är dessutom en grupp 
som är betydligt mer positiv till exempelvis flyktingmottagning än 
befolkningen som helhet (Asp, 2007: 210ff). Samtidigt kan den problematik 
som Byggnads informationsansvarige ger uttryck för även ses som en följd av 
skillnader i sätt att utrycka sig mellan LO-medlemmar och journalister. 

Dilemmat med hantering av pratskandaler är dock inte enbart någonting 
som gäller överträdelser av lokala företrädare. En av de pressansvariga, som 
i denna fråga bad att inte bli namngiven, beskriver ett försökt att få en högt 
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placerad företrädare i den fackliga rörelsen att på bästa sätt hantera 
följderna av ett uttalande: 

Då vi var två eller tre som satt och förklarade för honom exakt hur han skulle göra 
men han kunde inte gå ut och minimera skadan utan han gick ut och gjorde det 
värre och värre hela tiden och till sist var det ohjälpligt för oss, det blev ju vad det 
blev och det var inte särskilt roligt. (Anonym pressansvarig) 

Även i detta fall rörde det sig om svårigheterna att tillämpa krishanterings-
strategier efter en pratskandal, en problematik som kommer av skillnader i 
vad som är acceptabelt att säga bland fackliga företrädare respektive 
journalister. Patrik Johansson (2004: 188f) beskriver hur skandaler kan leda 
till att organisationer, till exempel kommuner, avstår från att göra sådant 
som borde göras av rädsla för att det i massmedierna ska skildras som en 
skandal. Denna problematik gäller i högsta grad även den fackliga rörelsen 
och inte minst i samband med pratskandaler. Huruvida förekomsten av 
fackliga pratskandaler riskerar att få fackföreningsmedlemmar och 
förtroendevalda att avstå från massmediekontakter, och de eventuella 
följderna av detta, kommer att beröras ytterligare i avhandlingens 
slutdiskussion. 
 

9.3 Sammanfattning 
Precis som med arbetet att få positiv massmedial uppmärksamhet tillämpar 
LO och medlemsförbunden en rad strategier för att hantera dåliga nyheter. 
Här handlar det dock huvudsakligen om att se till att publiciteten blir så liten 
som möjligt. Det är åter igen de större LO-förbunden och LO centralt som 
gjort dessa strategier till en del av organisationens arbete medan det på de 
mindre förbunden går att märka en tillfredställelse över att ha sluppit 
hantera dåliga nyheter. 

En första strategi för att motverka dålig publicitet består, i likhet med 
tillämningen av journalisternas nyhetskriterier, av en förståelse för 
journalisternas och redaktionernas arbetssätt. Genom kännedom om hur i 
synnerhet undersökande journalister och redaktioner arbetar försöker de 
fackliga organisationerna i största möjliga mån ”sabotera” den journalistiska 
skildringen.  

Nästa strategi handlar om att vara öppen gentemot massmedierna. 
Genom egen och andras erfarenhet är fackföreningsrörelsens pressansvariga 
väl medvetna om att försök att dölja olika misstag eller missförhållanden 
riskerar att göra nyheten större eller till och med skapa en skandal i sig. Till 
skillnad från arbetet med att få positivt genomslag finns det i detta fall inga 
skrupler kring att motverka att en journalist eller redaktion kan gå ut med 
exklusiva uppgifter. Öppenhet kan alltså paradoxalt användas för att minska 
en nyhets storlek. Öppenhet är dock lättare i teorin än i praktiken. På grund 
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av den regionala spridningen och allianserna med andra förbund och SAP 
kan det vara svårt för de pressansvariga att känna till samtliga relevanta 
fakta kring föremålet för den negativa publiciteten, vilket är en förutsättning 
för öppenhet.  

En strategi som tillämpas av åtminstone Kommunal och Livsmedelarbe-
tarförbundet går ut på att motverka den negativa publiciteten genom att 
”vaccinera” andra massmedier mot vad en redaktion är på väg att presentera. 
Det handlar om att redan på förhand förse andra journalister med uppgifter 
som motsäger eller på andra sätt gör den negativa publiciteten mindre 
intressant.  

Slutligen försöker de fackliga organisationerna tillämpa en till vaccinering 
närliggande strategi, nämligen att försöka byta perspektiv. Förbunden kan 
arbeta för att få fokus kring en mindre negativ aspekt av den uppmärksam-
made frågan eller en annan fråga överhuvudtaget. Denna strategi är, i likhet 
med flera av de andra strategierna, beroende av ekonomiska och personella 
resurser. Samtidigt är det också de större och resursstarka förbunden som i 
större utsträckning tvingas hantera dåliga nyheter.  

Det fackliga arbetet med nyhetsstyrning har i betydande utsträckning 
påverkats av den organisatoriska kontext i vilken den ägt rum. Den märks 
exempelvis i interndemokratins och den regionala spridningens betydelse. 
Vidare märks det i de specifika motståndare och allierade som LO och 
medlemsförbunden har i nyhetsstyrningen.  

Den ekonomiska kontextens betydelse märks såväl i fackföreningsrörel-
sens position i det ekonomiska systemet som helhet som i de ekonomiska 
resurser de konkret har till sitt förfogande för opinionsbildning. Det kan 
beskrivas i termer av att den ekonomiska kontexten påverkar 
fackföreningsrörelsens arbete med nyhetsstyrning både på makro- och 
mikronivå. På makronivå rör det sig om att fackföreningsrörelsen saknar 
samma ekonomiska makt som deras huvudmotståndare, arbetsgivarna, 
innehar. Dessutom har företagens och arbetsgivarnas makt ökat under de 
senaste decennierna i samband med en ökad ekonomisk globalisering. 
Samtidigt har den svenska fackföreningsrörelsen, särskilt i en internationell 
jämförelse, betydande ekonomiskt inflytande i och med konflikträtten samt 
lagstiftning om bland annat anställningsskydd och medbestämmande. 
Centralt här är den höga fackliga anslutningsgraden som inte bara är 
grunden för ett fackligt inflytande på makronivå utan även på mikronivå. 
Medlemsavgifterna är det som gör det ekonomiskt möjligt för de fackliga 
organisationerna att bedriva opinionsbildning, inklusive news management. 
För att kunna ha en eller flera pressansvariga anställda behövs helt enkelt ett 
betydande antal medlemmar. Betydelsen av denna ekonomiska mikronivå 
märks i en frustration bland de pressansvariga på de små förbunden, men i 
viss utsträckning även på större förbund som Byggnads och Kommunal, över 
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tidsbristen i deras arbete. Det handlar om svårigheten att hinna arbeta 
proaktivt och för flera av dem även reaktivt.  
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Kapitel 10. Resultat 
Den här studien inleddes med konstaterandet att världens starkaste 
fackföreningsrörelse, den svenska, förlorat i makt och inflytande under de 
senaste decennierna. Denna utveckling kan till att börja med sättas i 
samband med ekonomiska förändringar, som exempelvis ökad internationell 
rörlighet för kapital och färre inhemska industriarbeten. Vidare kan det 
minskade inflytandet kopplas till förändringar på det politiska området som 
exempelvis avkorporativiseringen. Intresset i denna studie har dock riktats 
mot hur Landsorganisationen och dess medlemsförbund hanterat ett annat 
område som både påverkar och påverkas av maktfördelningen i samhället: 
massmediernas verklighetsbeskrivningar. Fokus har varit på hur 
fackföreningsrörelsen försökt möta en i allt högre grad medialiserad 
samhällsdebatt genom tillämpningen av news management. 

Jag har analyserat fackföreningsrörelsens news managementpraktik 
genom att kombinera begreppsliga verktyg från tre olika teoretiska 
perspektiv: politisk-ekonomisk teori, hegemoniteori samt struktureringsteo-
ri. De två förstnämnda har ofta använts i medieforskningen för att visa på 
hur tillträde till den massmediala arenan och massmediernas innehåll 
villkoras av ekonomiska, politiska och ideologiska strukturer i avancerade 
kapitalistiska samhällen. Struktureringsteorin utgör ett försök att förena 
analysen av strukturer och mänsklig handling. Denna studie har förenat 
analysen av de politiska, ekonomiska och ideologiska strukturerna med hur 
arbetet med news management tagit och tar sig uttryck på LO och dess 
medlemsförbund.  

10.1 Framväxten av facklig news management och dess 
strukturella villkor 
Jag har beskrivit hur news management blivit en del av verksamheten inom 
LO centralt och i princip samtliga medlemsförbund, om än i varierande grad. 
Jag urskiljde också sex utvecklingstendenser, vilka var tydligast i LO:s och de 
större förbundens verksamhet. Det handlar om en institutionalisering av 
arbetet med massmediekontakter genom anställningen av en eller flera 
personer, en ökad inriktning på att få massmedialt genomslag på lokal och 
regional nivå och en upphöjning av de pressansvariga till organisationens 
högsta ledning. Ytterligare en utvecklingstendens handlar om inrättandet av 
olika system för att bevaka nyhetsmediernas innehåll. Vidare har LO och 
förbunden genomgått en utveckling från att huvudsakligen söka kontakt med 
den arbetarrörelseägda pressen till att vända sig till hela dagspressen och 
slutligen har de fackliga organisationerna i ökad utsträckning riktat in 
arbetet med news management mot att försöka motverka oönskad 
medieexponering. Jag anser att dessa utvecklingstendenser, men också de 
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skillnader som går att urskilja mellan olika LO-förbund, kan förstås utifrån 
news managementpraktikens strukturella villkor både på en övergripande 
och en organisatorisk nivå.  

En första förändring på övergripande nivå som kan sättas i samband med 
framväxten och utvecklingen av nyhetsstyrning inom fackföreningsrörelsen 
är massmedieutvecklingen under efterkrigstiden. De tydligaste exemplen på 
detta är för det första hur A-pressens nedgång och utvecklingen mot en 
svagare partipress generellt (Hadenius & Weibull, 2003) följts av att LO och 
medlemsförbunden lämnat en tidigare tillämpad åtskillnad mellan ”A- och 
B-press”. Det går också att se ett tydligt samband mellan lokalradions 
etablering under andra halvan av 1970-talet och ett ökat intresse för lokala 
och regionala massmediekontakter i fackföreningsrörelsen. Slutligen kan ett 
ökat arbete för att motverka oönskad medieexponering kopplas till 
utvecklingen av en mer kritisk och granskande journalistik från 1960-talet 
och framåt. Ett motsägelsefullt drag i den sistnämnda utvecklingen är att 
krisfokuseringen i fackföreningsrörelsen är tydligast från 1990-talets mitt 
och framåt. En utgångspunkt för undersökande journalistik är ofta att 
granska makthavare och det är därför intressant att se att de fackliga 
organisationerna ansett det nödvändigt med motdrag först under en period 
då deras makt och inflytande varit på tillbakagång i samhället. Det finns en 
rad möjliga förklaringar till detta. Det kan bero på att de under tidigare år 
inte fäste så stor vikt vid förekomsten av negativ medieexponering. Vidare 
kan det ses som en utveckling som följer på institutionaliseringen av arbetet 
med news management i meningen att de pressansvariga börjat reflektera 
kring hur de inte bara kan verka för önskad medieexponering, utan även 
motverka oönskad sådan. Slutligen kan det också ha varit de konkreta 
erfarenheterna av oönskad medieexponering antingen för det egna eller för 
andra förbund som spelat in.  

Ytterligare ett av exemplen på hur de övergripande strukturella villkoren 
kan kopplas till utvecklingen av det fackliga arbetet med news management 
är avkorporativiseringen som ägt rum i det svenska politiska systemet. Det 
tidiga 1990-talet kännetecknas av en tydlig ökning av intresset för kontakter 
med massmedierna på de fackliga organisationerna. Möjligheterna att 
påverka genom att sitta med i statliga organ minskade under den tid då 
Sverige styrdes av en borgerlig regering, vilket i sin tur minskade 
direktkontakterna med viktiga politiska beslutsfattare.  

När det gäller organisationsspecifika förhållanden av betydelse för 
framväxten och utvecklingen av en news managementpraktik noterades för 
det första betydelsen av organisationernas storlek. Det var på de största 
förbunden och LO centralt som de sex utvecklingstendenserna märktes 
tidigast och tydligast. Detta kan sättas i samband med att deras storlek leder 
till mer intresse från massmediernas sida men också med att storleken är 
kopplad till större ekonomiska resurser. För det andra tenderar arbetet med 
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news management utvecklas tidigare och i större utsträckning på förbund 
vilkas medlemmar arbetar i servicesektorn. Fackförbund i servicesektorn har 
större behov av att ha allmänhetens stöd i samband med strejker eftersom 
medierna snabbt kan fyllas med reportage om hur ”tredje man” drabbas. En 
tredje organisatorisk aspekt utgörs av att en institutionalisering av arbetet 
med massmediekontakter verkar ha en självförstärkande effekt på de fem 
övriga utvecklingstendenserna. Med andra ord så ökar intresset för att 
utveckla arbetet med news management ytterligare när en massmedieansva-
rig anställts. 

Jag urskiljde en rad fokuserande händelser som kan sättas i samband med 
framväxten och utvecklingen av fackföreningsrörelsens arbete med 
massmediekontakter. Samtliga är tillfällen då olika förbund varit antingen 
ovanligt framgångsrika eller ovanligt misslyckade i tillämpningen av news 
management. Det handlar om tillfällen då en organisation drabbats av en 
skandal eller en arbetsmarknadskonflikt som medfört oönskad 
medieexponering. Bland skandalerna återfinns en hel följetång av händelser 
som dåvarande Transportordföranden Hans Ericsson var inblandad i på 
1970-talet samt den stora mängd av skandaler som drabbade LO och flera av 
förbunden i mitten av 00-talet. De arbetsmarknadskonflikter som inneburit 
oönskad medieexponering för inblandade förbund har så gott som samtliga 
handlat om försök att få småföretagare med lokal förankring att teckna 
kollektivavtal, vilket exempelvis var fallen i samband med Ullareds- och 
Ihrebadskonflikterna under 1980-talet. De arbetsmarknadskonflikter som 
istället upplevts som framgångar i fråga om massmedialt genomslag har 
kännetecknats av att de ställt den fackliga rörelsen gentemot stora 
multinationella företag, som till exempel Toys R Us. Dessa fokuserande 
händelser, oavsett om de upplevts som positiva eller negativa, kan sättas i 
samband med ett ökat intresse för kontakter med massmedier, i synnerhet 
på inblandade förbund.  

10.2 Organisatoriska villkor för facklig news management 
Det går att urskilja en rad strukturella villkor för news managementprakti-
ken som bottnar i de fackliga organisationernas uppbyggnad, normer och 
traditioner. De fackliga organisationerna är medlemsbaserade, förväntas 
fatta viktiga beslut via en demokratisk process och flertalet av dem har en 
stor regional spridning. Samtidigt är de organisationer där ordförandena 
tenderar att inta en mycket central position och till och med kan bli något av 
”varumärken”. 

För de fackliga organisationerna utgör medlemmarna den ekonomiska 
grunden för hela verksamheten. Vidare bidrar medlemmarna med legitimitet 
för fackförbunden. Ju fler medlemmar de kan säga sig representera desto 
mer intressanta blir de för massmedierna att rapportera om. Slutligen utgör 
medlemmarna, tillsammans med de förtroendevalda, en konkret tillgång i 
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arbetet med news management eftersom de kan synliggöra organisationerna 
i lokala och regionala nyhetsmedier. 

Den demokratiska beslutsstrukturen är ett betydande strukturellt villkor 
för den fackliga news managementpraktiken. Organisationsstrukturen utgör 
å ena sidan en tillgång då den kan ge legitimitet år förbundsledningen i 
kontakterna med massmedierna. Å andra sidan utgör den demokratiska 
strukturen en begränsning då den försvårar möjligheten för de fackliga 
organisationerna att göra snabba utspel. Om en fråga dyker upp på den 
massmediala dagordningen som inte behandlats i demokratisk ordning, eller 
om organisationerna gör utspel som avviker från fattade beslut, riskerar det 
att uppstå kritik om bristande förankring. Det demokratiska beslutsfattandet 
kan också leda till att det lättare uppstår interna konflikter mellan olika 
grupperingar. I den utsträckning massmedierna blir ett vapen i dessa 
konflikter kan det leda till publicitet som förbundet tvingas hantera. Inom 
LO kan dock konflikter mellan olika förbund, eller åtminstone att man intar 
olika ståndpunkter i en fråga, utgöra en möjlighet att nå massmedialt 
genomslag. 

LO och flertalet av medlemsförbunden kännetecknas organisatoriskt av 
stor regional spridning, vilket både innebär en möjlighet och en begränsning 
i arbetet med news management. Till att börja med innebär den geografiska 
spridningen en möjlighet att nå ut i lokala och regionala massmedier, en 
möjlighet fackförbunden också försökt stärka ytterligare genom att utbilda 
lokala och regionala företrädare i kontakter med massmedierna. Den 
regionala spridningen innebär samtidigt en begränsning. Begränsningen är 
störst för de av förbunden som i princip bara organiserar medlemmar 
utanför riksmediernas huvudort Stockholm. För alla förbund gäller dock att 
kunskap, erfarenhet och förmåga i fråga om news management varierar 
bland lokala och regionala företrädare. Det sistnämnda kan ta sig uttryck i 
att organisationerna i vissa regioner överhuvudtaget inte syns i 
massmedierna. Det riskerar också att leda till oönskad medieexponering i de 
fall företrädare gjort eller sagt någonting mindre överlagt. 

Slutligen kännetecknas LO och dess medlemsförbunds news management 
av en mycket stor tonvikt på ordföranden. En ordförande med kunskap, 
förmåga och en vilja att synas kan underlätta arbetet med att nå massmedialt 
genomslag medan motsatsen gäller när en ordförande saknar kunskap om 
massmedierna och helst undviker journalister. Ordförandenas betydelse som 
ansikte utåt för de fackliga organisationerna innebär också ett dilemma då 
överträdelser av lagar eller sociala normer av personen i fråga riskerar att 
leda till oönskad medieexponering som drabbar organisationen och ibland 
till och med fackföreningsrörelsen som helhet. 
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10.3 Fackföreningsrörelsens relationer till den massmedia-
la arenans övriga aktörer 
De fackliga organisationernas relationer till andra aktörer på samma facklig-
politiska arena utgör ett strukturellt villkor för deras news managementprak-
tik. Huvudaktörerna utgörs av Svenskt Näringsliv och till dem närstående 
organisationer, övriga LO-förbund, det socialdemokratiska partiet samt 
journalister och deras redaktioner.  

Svenskt Näringsliv och med dem anknutna organisationer utgör 
huvudmotståndare men i viss utsträckning också potentiella allierade. 
Arbetsgivarsidan begränsar alltså de fackliga organisationernas möjligheter 
att påverka massmedierna men kan också underlätta arbetet med news 
management. Det sistnämnda kan dels ske genom att arbetsgivarna utgör en 
tydlig motpart i för massmedierna intressanta konflikter och dels genom att 
fackförbunden kan göra gemensamma utspel, i synnerhet med deras direkta 
motpart på arbetsgivarsidan.  

De andra LO-förbunden är viktiga allierade men i viss mån också 
konkurrenter. Genom att samarbeta kan LO-förbunden öka sin betydelse 
och legitimitet samt öka personella och ekonomiska resurser. För ett enskilt 
förbund utgör de andra LO-förbunden också en begränsning i och med att 
man delvis konkurrerar om i stort sett samma medieutrymme. Om ett 
förbund får massmedialt genomslag för sina frågor kan det leda till att andra 
förbunds frågor hamnar i skymundan. 

LO-förbundens samverkan med det socialdemokratiska partiet utgör en 
möjlighet att nå massmedialt genomslag men är också en begränsning av 
arbetet med news management. Genom relationerna till SAP i facklig-
politisk samverkan blir den fackliga rörelsen mer massmedialt intressant, 
vilket underlättar arbetet med news management. Samtidigt utgör denna 
koppling ett dilemma för den fackliga news managementpraktiken. Till att 
börja med finns det begränsningar i fråga om vilka typer av utspel förbunden 
känner att de kan göra, exempelvis upplevs kritik av den socialdemokratiska 
ledningen som problematisk. Vidare kan oönskad medieexponering för 
socialdemokraterna, till exempel i samband med skandaler, även drabba 
fackföreningsrörelsen och tvärtom.  

Den sista huvudaktören på den fackligt-politiska massmediala arenan är 
journalisterna och deras redaktioner. Denna aktör delas av de 
pressansvariga upp i två olika grupper: arbetsmarknadsjournalister och 
övriga journalister. De förstnämnda betraktas som kunniga och personer det 
går att ha förtroende för, medan övriga journalister i stor utsträckning 
beskrivs som några som saknar kunskaper om och intresse för fackliga 
frågor. Goda relationer med journalister ökar möjligheterna till ett 
framgångsrik news managementpraktik och utgör också grunden för flera av 
de strategier som går att tillämpa i detta arbete.  
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10.4 Den fackliga news managementpraktikens rutiner och 
strategier 
I och med att denna studie har tagit en utgångspunkt i struktureringsteori 
har även de rutiner och strategier som de fackliga organisationerna tillämpar 
i kontakterna med massmedierna betraktats som strukturella villkor. Dessa 
handlingsmönster gör det möjligt att framgångsrikt arbeta med news 
management men innebär samtidigt en begränsning i och med att de 
påverkar vad organisationerna försöker uppnå i form av publicitet och hur 
detta sker. 

För att nå massmedialt genomslag utnyttjar de fackliga organisationerna 
till att börja med kännedomen om journalistikens nyhetskriterier i sina 
utspel. Vidare ser de till att anknyta till redan uppmärksammade frågor för 
att presentera den egna organisationens ståndpunkter. Huvudsakligen LO 
och de större förbunden använder även kontaktnät som de etablerat bland 
journalister, ibland för att gå ut med exklusiva uppgifter. Slutligen 
presenterar, särskilt de större förbunden, rapporter och undersökningar med 
utgångspunkten att detta är ett bra sätt att nå massmedialt genomslag.  

De rutiner och strategier som de pressansvariga och deras organisationer 
tillämpar gör arbetet med news management möjligt. Samtidigt utgör de 
också en begränsning för fackföreningsrörelsens verksamhet. En aspekt av 
detta gäller de förbund, framförallt de minsta, som på grund av avsaknad av 
resurser, kunskap, förmåga eller erfarenhet har svårt att nå framgång i 
arbetet med news management. Rutinerna och strategierna utgör även en 
begränsning för de som framgångsrikt tillämpar dem. Anpassningen till 
journalistikens nyhetskriterier riskerar att styra vilka frågor förbunden 
överhuvudtaget försöker få genomslag för, alltså en form av självcensur från 
fackföreningsrörelsens sida. Strategin att ansluta till frågor som tagits upp av 
andra aktörer innebär även den en begränsning. Det leder till att de fackliga 
organisationerna låter någon annan, kanske till och med motståndare, styra 
den massmediala dagordningen. 

 Rutinerna och strategierna för att uppnå för organisationerna gynnsam 
publicitet motsvaras av rutiner och strategier som syftar till att undvika eller 
minimera oönskad medieexponering. Bland dessa återfinns praktiken att 
agera snabbt, till exempel i samband med en facklig skandal. Detta för att 
själv ta initiativet och visa att någonting görs. Vidare handlar det om att visa 
på öppenhet för att därigenom motverka spekulation om organisationen 
försöker dölja någonting. Slutligen kan det röra ”vaccinering” av 
organisationen eller att försöka byta perspektiv. Det förstnämnda innebär att 
gå ut med uppgifter som mildrar kritiken av den egna organisationen innan 
kritiken verkligen tagit fart. Byte av perspektiv handlar om att framhålla en 
annan aspekt av den fråga eller händelse som föranlett kritik mot 
organisationen. 
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Arbetet med att hantera oönskad publicitet utgör ett strukturellt villkor 
för den fackliga tillämpningen av news management. Det gör det möjligt för 
de fackliga organisationerna att undvika eller i alla fall minska följderna av 
exempelvis anklagelser om att de har för mycket makt eller att de är ett 
särintresse. Särskilt tydlig är tillämpningen av dessa strategier i samband 
med ekonomiska skandaler eller ”pratskandaler” som drabbar 
fackföreningsrörelsen. Begränsningarna står att finna i att förbunden i 
krissituationer kan se sig tvingade att införa ”undantagstillstånd” och 
därigenom delvis åsidosätta den interna demokratin. Ytterligare en 
begränsning är att rädslan för negativ publicitet riskerar att leda till att 
fackföreningsrörelsen undviker verksamhet som kan leda till kritik. Det 
sistnämnda kan i vissa fall vara positivt men det kan också röra sig om frågor 
som facket verkligen önskar driva men där de känner att kritiken i 
massmedierna riskerar att bli alltför stor. 

10.5 Politiska, ekonomiska och ideologiska villkor i 
fackföreningsrörelsens tillämpning av news management 
Studien har haft till syfte att beskriva och försöka förklara LO:s och dess 
medlemsförbunds agerande för att möta en i allt större utsträckning 
medialiserad samhällsdebatt. Den fackliga news managementpraktiken har 
studerats med utgångspunkt i hur den villkoras av övergripande och 
organisatoriska villkor samt av handlingsmönster som rutiner och strategier. 

När det gäller övergripande strukturer anser jag att det är nödvändigt att 
ta hänsyn till såväl den politiska, ekonomiska som ideologiska utvecklingen 
för att förstå de fackliga organisationernas arbete med news management 
samt hur detta arbete vuxit fram. De politiska förändringar som framstår 
som mest betydelsefulla för förståelsen av den fackliga news mangementut-
vecklingen utgörs för det första av ökade satsningar på opinionsbildning från 
arbetsgivarorganisationer och borgerliga partier, vilket förekom både i 
början av 1930-talet och under 1970-talet. För det andra bröts 
socialdemokratins långa maktinnehav i mitten av 1970-talet, varefter partiet 
också förlorat val under 1990-talets inledning samt i 00-talets mitt. Precis 
som ifråga om motståndarnas ökade opinionsbildning så sammanfaller dess 
valförluster med ett ökat intresse för massmediekontakter på LO och dess 
medlemsförbund. Den tredje politiska förändringen som kan sättas i 
samband med den fackliga nyhetsstyrningens utveckling utgörs av 
avkorporativiseringen som när den genomfördes i början av 1990-talet 
innebar att de fackliga organisationerna tvingades lämna en rad statliga 
organ där de tidigare kunnat utöva direktinflytande. 

Ekonomiska förändringar kan också de ur tre aspekter sättas i samband 
med framväxten och utvecklingen av det fackliga arbetet med news 
management. För det första märks en ökad satsning på nyhetsstyrning vid 
tidpunkter då branscher eller ekonomin som helhet drabbats av kriser. 
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Vidare har de fackliga organisationernas intresse för massmediekontakter 
ökat i takt med att arbetsgivarnas makt har stärkts på fackföreningsrörelsens 
bekostnad, bland annat på grund av ekonomisk globalisering. Den tredje 
aspekten handlar om hur massmedierna, som en del av det ekonomiska 
systemet, har förändrats. Det handlar dels om nedgången och konkursen för 
den tidningskoncern som ägdes av arbetarrörelsen fram till början av 1990-
talet. Vidare handlar det om en ökad konkurrens på mediemarknaden och 
ett högre arbetstempo på redaktionerna som gjort ”subventionerad 
information” (Gandy, 1982) mer attraktivt för journalisterna. Slutligen har 
mediernas ekonomiska utveckling inneburit färre specialreportrar, vilket 
märks för de fackliga organisationerna i form av färre arbetsmarknadsjour-
nalister.  

Massmediernas ekonomiska utveckling parallellt med de fackliga 
organisationernas försök att stärka arbetet med news management har, 
enligt de pressansvariga, inneburit utmaningar men också möjligheter för 
den fackliga news managementpraktiken. Utmaningarna har, förutom 
försvinnandet av tidningar och journalister som stod fackföreningsrörelsen 
nära, framförallt bestått av att det krävts ett mer omfattande och mer 
genomtänkt arbete för att nå massmedialt genomslag. De fackliga 
organisationerna har också tvingats utveckla rutiner och strategier för att 
hantera oönskad medieexponering. Möjligheterna handlar främst om de sätt 
på vilka fackförbunden och dess pressansvariga kunnat utnyttja ett större 
behov av ”subventionerad information” på nyhetsredaktionerna.  

Den övergripande struktur som tydligast framträder som ett villkor för 
den fackliga news managementpraktiken är den rådande hegemonin. Det 
märks för det första i intervjupersonernas hänvisning till hur de i sitt arbete 
måste förhålla sig till ”det ideologiska klimatet”. Det handlar exempelvis om 
att förbunden i stor utsträckning tar upp hur deras medlemmar drabbas av 
brottslighet när det finns ett stort fokus på lag- och ordningsfrågor i den 
offentliga debatten. En mer repressiv syn på sjukskrivna leder även till att 
LO i viss mån anpassar sina utspel. När småföretagare framhålls som en 
grupp att värna om i samhällsdebatten leder det till att de fackliga 
organisationerna motiverar sina ståndpunkter med att de även skulle gynna 
småföretag. Sammantaget tydliggörs här hur en facklig anpassning till 
opinionsklimatet både bidrar till att befästa men också i viss mån förändrar 
hegemonin. Möjligheten till förändring består av att anpassningen ändå gör 
det möjligt att föra in organisationernas och dess medlemmars perspektiv i 
den medialiserade samhällsdebatten. 

Hegemonin i det svenska samhället kännetecknas av ett långtgående 
jämlikhetsideal (Linderborg, 2001: 29) som här gör sig gällande både i de 
fackliga organisationernas strävan att framstå som de svagas förkämpe och i 
de pressansvarigas problem att hantera höga löner och generösa förmåner 
till fackliga företrädare. En annan aspekt på hegemonin som framträder är 
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önskan att framstå som samarbetsvilligt, vilket kan ses som ett uttryck för 
den samförståndsanda som etablerades på den svenska arbetsmarknaden i 
samband med Saltsjöbadsavtalet.  

Ytterligare en aspekt av den svenska hegemonin som arbetarrörelsen 
paradoxalt nog varit med att etablera är skildringen av Sverige som ett mer 
eller mindre klasslöst samhälle. Det är tydligt att detta innebär ett problem i 
fackföreningsrörelsens arbete för att få massmedialt genomslag. Om det i 
samhällsdebatten sprids föreställningar om att det inte längre existerar 
någon arbetarklass utan enbart en medelklass så kan LO och dess 
medlemsförbund få svårare att föra ut sina och medlemmarnas 
ståndpunkter. De pressansvarigas frustration över svårigheten att synliggöra 
medlemmarnas vardag vittnar om just detta. Kännetecknande här är 
svårigheten att få journalisterna att skriva om förslitningsskador samtidigt 
som stress och utbrändhet fått ett betydande utrymme. Det förstnämnda 
drabbar vanligtvis LO-medlemmar medan det sistnämnda är vanligare bland 
medelklass och högre tjänstemän. 

En annan sida av vad några av de pressansvariga betecknar som 
massmediernas medelklassfokus är en oro över att medlemmar och 
förtroendevalda ska uttrycka sig offentligt på ett sätt som skadar 
organisationen. Det handlar om pratskandaler som riskerar att uppstå på 
grund av ett språkbruk vilket kan tolkas som uttryck för främlingsfientlighet 
eller sexism. Detta bottnar i att LO-kollektivets medlemmar har ett annat 
sätt att uttrycka sig men också i viss utsträckning andra värderingar än den 
övre medelklassen (Svallfors, 2004).  

De källstrategier som de fackliga organisationerna tillämpar och det sätt 
på vilket detta sker är också i stor utsträckning påverkat av hegemonin i det 
svenska samhället. Det märks i acceptansen för journalistikens 
nyhetskriterier, vilket bland annat innebär en acceptans för en ökad 
individualism och en ökad personfixering. Här kan dock tilläggas att 
arbetarrörelsen sedan länge, i princip sen dess bildande, haft en 
personfixering kring ledargestalter, något som har beskrivits som en 
personkult (se t.ex. Linderborg, 2001).  

10.5 Den fackliga nyhetsstyrningens fem paradoxer 
Fokus i avhandlingen har legat på relationen mellan de strukturella 
villkoren, både på en övergripande nivå och på organisationsnivå, och de 
pressansvarigas tillämpning av rutiner och strategier i sitt vardagliga arbete. 
Min slutsats är att det utifrån detta går att urskilja fem paradoxer som de 
pressansvarigas arbete till stor del handlar om att överbrygga. 

Den första paradoxen utgörs av att de fackliga organisationerna behöver 
visa att de kämpar för sina medlemmars intressen men utan att detta får 
dem att framstå som ett särintresse. Till skillnad från andra sociala rörelser, 
till exempel fredsrörelsen och miljörörelsen, är fackföreningsrörelsen på ett 
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mer direkt sätt inriktade på att förbättra sina medlemmars livsvillkor. Ett 
syfte med den fackliga tillämpningen av news management är att synas vid 
tillfällen då man tar strid för sina medlemmar. Paradoxen uppstår i och med 
att de fackliga organisationerna just genom detta agerande riskerar att 
utpekas som särintressen. 

Nästa paradox handlar om att de fackliga organisationerna vill framstå 
som stora och starka för att bli journalistiskt intressanta. Det riskerar dock 
att slå tillbaka dels i samband med konflikter och dels i form av en mer 
kritisk granskning från journalisters sida. Konflikter, särskilt med 
småföretagare som antagonist, leder lätt till att facket skildras som Goliat i 
kamp med David. 

En tredje paradox, som anknyter till de föregående, uppstår när de 
fackliga organisationerna i samband med konflikter vill visa på deras 
medlemmars betydelse genom att ta ut stora grupper, och särskilt de på 
nyckelpositioner, i strejk. Det här riskerar att utmynna i medieskildringar av 
hur konflikten slår mot ”tredje man”, till exempel i form av dagisbarn, 
kunder eller resenärer. 

Den fjärde paradoxen kommer sig av att de fackliga organisationerna är 
uppbyggda av stora grupper av medlemmar och förtroendevalda på lokal 
grund. Det finns i fackföreningsrörelsen en önskan om att dessa ska synas i 
massmedierna men paradoxen uppstår i och med att medlemmar och lokalt 
förtroendevalda riskerar att uttala sig på ett sätt som slår tillbaka mot 
fackföreningsrörelsen. Inom journalistiken dominerar medelklassen (Djerf-
Pierre, 2007), vilket försvårar för LO-medlemmarna när de önskar få 
massmedialt genomslag för sina erfarenheter och ståndpunkter. I värsta fall 
drabbas de fackliga organisationerna till och med av pratskandaler 
(Johansson, 2006) efter mindre lämpliga uttalanden i massmedierna. 

Den femte och sista paradoxen har uppkommit på grund av det ökade 
tempot i massmedierna när det gäller nyhetsproduktion. I och med att 
fackföreningsrörelsen försöker bibehålla en tämligen traditionell 
demokratisk struktur i beslutsfattandet uppstår problem om en fråga 
plötsligt blir aktuell. I en tid då massmedierna kräver snabba svar kan det 
vara svårt att hinna förankra ståndpunkter i en kontroversiell fråga. 

10.6 En anpassning, men hur långt? 
Fackföreningsrörelsens förmåga att nå framgång i den medialiserade 
samhällsdebatten handlar som jag ser det om att med hjälp av rutiner och 
strategier för news management bemästra de övergripande och 
organisatoriska strukturer som villkorar arbetet för att uppnå gynnsam 
medieexponering. Dessa rutiner och strategier utgör i sin tur dessutom 
strukturella villkor, som samtidigt både möjliggör och begränsar arbetet med 
att påverka massmedierna. I slutändan handlar det om en anpassning inte 
bara till massmediernas rutiner och arbetssätt utan också till den rådande 
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hegemonin. Dilemmat för LO och medlemsförbunden är att veta hur långt de 
bör gå i denna anpassning om den till exempel innebär att inte kräva 
kollektivavtal av småföretag av rädsla för hur en blockad kommer att 
skildras i nyhetsmedierna. För fackföreningsrörelsen går det alltså att nå 
framgångar i den ideologiska kampen med hjälp av news management men 
de strukturella villkoren för detta arbete riskerar att leda till att man tvingas 
avstå från att fullt ut försvara sina medlemmar och deras livsvillkor.  
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Summary 

Introduction and research questions 

According to most ways of measuring it the Swedish trade union movement 
is the strongest in the world (Magnusson, 2004). By far the largest and most 
influential union confederation is the Swedish Trade Union Confederation 
(Landsorganisationen i Sverige, LO). Since the 1980s though Sweden 
experienced a shift in the power relations between employers and unions in 
favour of the former (ibid). This has coincided with a growing importance for 
political communication, public relations and the mass media. This 
development has presented the Swedish trade union movement with a 
multitude of challenges. One of the major ones is how to influence the 
representations of trade unions and their viewpoints in the news media. The 
purpose of this study is to describe and try to explain how the Swedish Trade 
Union Confederation (TUC) and its affiliated unions act to confront the 
“medialisation” of the public debate. This study has five main research 
questions: 

• How has news management been adopted by the Swedish trade 
union movement in a historical perspective and in which way is this 
development related to economical, political, ideological and 
organisational structures? 

• Which specific organisational structures condition the trade union’s 
everyday work with news management? 

• What characterizes the relationships between the trade unions and 
other actors in the fields over which they are trying to exert influ-
ence? 

• Which are the routines and strategies pursued by the trade unions 
when they are seeking desired media attention and avoiding negative 
publicity and how is this done? 

• In which ways are the trade union’s use of news management 
constrained but also made possible by economical, political and 
ideological structures in contemporary Swedish society? 
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Methodology 

A combination of research methods were used in order to investigate both 
the historical development of trade union news management and the use of 
news management by trade union personnel in their everyday work. The 
study of how news management historically became a part in the overall 
union activity was performed through qualitative analysis of archive 
material. The material consisted mainly of annual reports and conference 
protocols of the Swedish TUC and its affiliated unions. The material 
concerns the years 1975-2005, the period during which most of the unions 
established a news management activity. For the TUC and The Commercial 
Employees´ Union, the material goes back to the early 1930s and mid 1950s 
respectively. The above mentioned material has been added by papers on 
communication issues and handbooks in media relations produced by the 
unions. The material was analysed thematically with the focus on similarities 
and differences between the different unions in the way news management 
has been adopted.  

The study of how the Swedish trade union movement uses news 
management in their everyday work and the factors constraining this work 
builds upon interviews with the press officers of the TUC affiliated unions 
and the TUC itself. All in all the interview study includes twenty interviews 
made during the spring of 2005 and 2006. These interviewees represented 
15 of the 16 TUC affiliated unions and the blue-collar TUC itself. In some of 
the smaller unions no one was designated as press officer. In those cases 
interviews were made with the person most involved in this line of work, for 
example the president or the vice-president. The interviews were analysed 
thematically with the use of open, axial and selective coding (Neuman, 1999; 
Strauss, 1987). The open coding has been performed during the transcription 
of the interviews. During the axial coding some themes have been added 
while some other has disappeared. The selective coding finally has involved 
the selection of cases and quotes which illustrate the themes.  

Theoretical framework 

The theoretical foundation of the study rests on three theoretical approaches, 
which are combined to give the empirical data meaning. Two of these 
theories, the Political Economy and the hegemony approach, both concerns 
the way in which mass media is situated in a context of unequal resources. 
While Political Economy theory mainly, but not exclusively, focused on 
economical structures (Golding & Murdock, 1991) the hegemony approach 
underlined the importance of ideas and culture in a society. The hegemony 
of a class or class fraction is secured in a constant struggle with subordinate 
groups and to achieve their hegemonic position the powerful have to make 
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concessions (Gramsci, 1971/2001). The combination of these two approaches 
makes it possible to study how groups like trade unions through struggle can 
achieve at least partial victories but that this struggle is performed in a 
context of political, economical and ideological structures.  

The study is also inspired by structuration theory (1984). In this case it 
has been adopted for the analysis of the structures, which at the same time 
constrains and enables the trade union news management. From an earlier 
Swedish study of news journalism (Ekström & Nohrstedt, 1996) a four level 
figure has been developed in which the first level consists of the above-
mentioned overarching structures. The second level concerns the specific 
organisational structures, the third of routines and strategies in trade union 
news management and the fourth and last level centres on the social and 
biographical experiences of the individual press officer. 

Results and conclusions 

In the study of the historical development of news management in the 
Swedish trade union movement six dominating themes, or development 
tendencies, where uncovered. The first one, ‘institutionalisation’, consists of 
the appointment of a press officer. This occurred in the TUC in the early 
1930s and in the larger unions in mid and late 1970s. Most of the smaller 
unions followed suite in the 1980s and 1990s but there are still unions 
without a designated press officer. The second theme I choose to call 
‘localisation’ and it involves a tendency to strengthen the work with news 
management on local and regional level within the trade unions. The theme 
‘universalisation’ concerns how Swedish trade unions developed from a 
situation with exclusively contacting newspapers owned by the labour 
movement, to establish contacts with all news media. ‘Media monitoring” is 
the fourth tendency and this involves how the trade unions started to 
monitor the media. At first, from the 1940s onwards in the case of the TUC, 
through press clippings and during the last couple of decades by using the 
service of monitoring companies. The fifth theme is ‘position elevation’ and 
it concerns how the trade union press officers have been elevated to a 
position close to the chairman in the union hierarchy. The final theme is 
‘crisis focusing’ which involves how the trade unions tended to be more 
interested in how to handle unwanted publicity, for example scandals, from 
the mid 1990s onwards. 

All these development tendencies are related to structural constraints in 
the trade union application of news management. Among these structural 
constraints is the transformation of the news media. This includes the 
decline of the newspapers owned by the labour movement and the 
development of regional public service radio and TV. Further on the 
development of news management is related to political changes which 
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includes the decline of the corporatist model and the end of the almost half a 
century long social democratic hold on government. The interest in how to 
handle negative publicity could be connected with the development of a 
more aggressive journalism since the 1970s. There are also organisational 
structures that are important for the application of news management by the 
trade unions. The most significant is the size of the different unions. All 
these tendencies are more accentuated and occurs earlier in the TUC and the 
larger trade unions.  Finally the development tendencies can be related to a 
string of ‘focusing events’ (Kingdon, 1995). Among these are aggressive 
political campaigns against the labour movement from employer 
organisations and right wing parties during the late 1920s, negative publicity 
for a couple of unions in connection with conflicts with small business 
during the 1980s and finally a string of economical scandals involving trade 
union officials during the first decade of the new millennium. 

In the study of the everyday work with news management specific 
organisational structures were outlined. These include the central role of the 
membership base in order to give the union movement legitimacy and also 
their economic base. The union members are also an asset in local and 
regional work with news management. Another important organisational 
structure is the democratic decision making, which gives the union leaders 
legitimacy but also makes it harder to act quickly. Finally the trade unions 
have a heavy focus on their chairpersons in their contacts with the news 
media. When the chairperson has an ability to handle the media this can be 
an asset. If there is a lack of ability though, this focus constitutes a 
constraint. 

The main actors in the field over which the Swedish TUC and its affiliated 
members try to exert influence are the employer organisation Swedish 
Confederation of Enterprise (SN) and its allies, other members of the TUC, 
the social democratic party and journalists. SN and their allied, for example 
the think tank Timbro, constitutes important adversaries that constrains the 
trade union influence over the public debate but can sometimes constitute an 
ally. The other TUC-affiliated unions are possible allies but at the same time 
competitors when it comes to media access. The social democratic party 
constitutes an important actor due to a special relationship between it and 
the trade union movement. This relationship makes the trade unions more 
interesting for the news media but constrains at the same time which 
statement they can make in the public debate. Another aspect is that 
negative publicity for the party might also affect the TUC and vice versa. 
When it comes to journalists the trade union press officers make a clear 
distinction between labour market specialists and general journalists. They 
respect and trust the former but voice doubts about the knowledge and 
interest in labour market issues among the latter. 
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The desired media attention for the trade unions is when they come about 
as champions of the poor against a strong opponent, for example a trans 
national corporation. It might also involve occasions when they showed a 
will to cooperate with the employer through the acceptance of an agreement. 
Above all they want their union and its members to be visible in the 
mediated public debate. To achieve this the press officers use a string of 
routines and strategies.  

In the press officers descriptions of their day-to-day work it is very clear 
that all of them are aware of the importance of news values. Approximately 
half of them also describe how they, through this knowledge, managed to 
influence the news agenda. These examples include how they used the news 
media interest in the unexpected and in conflicts. The latter is of course the 
case in news media stories about industrial action. Another news value with 
great importance according to the interviewees is the tendency in media to 
focus on the individual human being. 

The press officers express how they regularly attempt to connect to issues 
raised by other sources. This might involve commenting on news stories 
that, at a first glance, are not a concern of trade unions. They also present 
reports and surveys and sometimes pass them on exclusively to journalists to 
whom they established a good relation. 

One sort of negative publicity the press officers is particularly eager to 
avoid involves accusations directed against the unions for not doing what 
their members should expect of them. This includes stories on how unions 
allegedly failed representing individual members or when they reached 
disappointing agreements. Another example of unwanted media attention 
consists of descriptions of the unions as being too strong, for example during 
strikes and secondary conflicts. Usually it is about how a small company is 
put under blockade, resulting in a kind of ‘David and Goliath’-story in which 
‘the poor employee’ is taking a stand against ‘the powerful and arrogant 
union’. 

A third form of negative publicity accuses the unions of constituting a 
sectional interest and being a threat to society as a whole. A last category of 
unwanted publicity, and the most problematic according to many of the 
press officers, concerns transgressions committed by representatives of the 
trade union movement. This include news stories about how trade union 
representatives used their position for personal gain and other sorts of legal 
or moral transgressions. 

The trade unions use a string of routines and strategies to avoid or at least 
lessen the extent of unwanted publicity. They try to act fast so they wont be 
accused for passivity. They try to show openness to avoid accusations of 
cover-ups. Another strategy is to release information, at the first hint of 
negative publicity, which might lessen the criticism against the organisation. 
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Finally they might try to change the perspective by pointing at another 
aspect of the issue or event that caused the unwanted publicity. 

All in all this study points at how the trade union’s use of news 
management is both enabled and constrained by structural conditions. On 
an overarching level there are political, economical and ideological 
structures. Among the political structures there is the end of corporatism 
and ideological offensive of the employer organisations from the 1970s 
onwards. There is also the end of the era of continuous social democratic 
governments. The economic structures are visible through the changes in 
news media, which enables actors like the trade unions to use ‘information 
subsidies’ (Gandy, 1982). Another important economic aspect concerns the 
difference between different trade unions. The smaller ones has a hard time 
being noticed by the media at all and have also less resources to make 
themselves seen or heard. 

The overarching structure that in the most apparent way constrains and 
enables the trade union use of news management is the ideology, or in other 
words, the hegemony of contemporary Sweden. This hegemony shows itself 
in the way the press officers, in their own words, ‘accommodates the 
ideological climate’, for example in a more restrictive view on people on sick 
leave. It can also be seen in how the press officers experience a problem with 
a middleclass focus in the media, which for example concerns which people 
are seen and heard and also what kind of issues are deemed interesting. 

The results of the study points to five paradoxes that the trade union’s work 
with news management are about to bridge: 

The first paradox concerns how to fight hard in the interest of the members, 
while at the same time avoid being described as a sectional interest 

The second paradox stems from the desire of the trade unions to be 
perceived as big and strong, which make them more newsworthy. The 
paradox comes from how this might result in labelling of them as ‘Goliath’ 
during a conflict.   

The next paradox touches the one mentioned above. When trade unions 
want to show the importance of the work done by their members during a 
conflict, this might lead media attention about how the strike affects 
‘innocent bystanders’. 

The fourth paradox concerns the wish of the trade unions to make their local 
and regional representatives visible in mass media. The paradox is that this 
might lead to unwanted publicity, due to the difference between blue-collar 
trade unionists and middleclass journalists. 
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The fifth paradox has emerged with the increased speed in the news media. 
To achieve wanted media attention and to avoid unwanted it is often 
important to act quickly. The paradox is that it might be hard to be fast and 
at the same time have a thorough democratic process on a controversial 
issue. 

For the Swedish TUC and its affiliated unions the challenge is to handle 
these paradoxes with the use of news management. This results in a struggle 
against but also an accommodation of political, economical, and ideological 
structures. It is about this continual struggle I hope this book will give an 
insight.     



 

 - 163 - 

Referenslista 
 
Tryckta medier 

Aftonbladet (2006) ”S måste lyssna på småföretagen”, i Aftonbladet 
(osignerad ledare), 2006-03-07.  

Allern, Sigurd (1997) Når kildene byr opp til dans: Søkelys på PR-byråene 
og journalistikken. Oslo: Pax. 

 
Allern, Sigurd (2001) "Kildene og mediemakten", i Nordicom Information. 
Nr 1/2001: 17-27. 

Althusser, Louis (1968) För Marx. Staffanstorp: Cavefors. 

Anderson, Alison (1991) “Source strategies and the communication of 
environmental affairs” i Media, Culture & Society Vol 13, 459-476. 

Anderson, Alison (1997) Media, culture and the environment. London: 
University College London Press. 

Asp, Kent (1986) Mäktiga massmedier: Studier i politisk opinionsbildning. 
Stockholm: Akademilitteratur.  
 
Asp, Kent (2004) Jordskredssegern: Medierna och folkomröstningen om 
euron. Göteborg: JMG. 
 
Asp, Kent (2006) Rättvisa nyhetsmedier: Partiskheten under 2006 års 
valrörelse. Göteborg: JMG. 

Asp, Kent (red) (2007a) Den svenska journalistkåren. Göteborg: JMG. 
 
Asp, Kent (2007b) ”Partisympatier”, i Asp, Kent (red) Den svenska 
journalistkåren. Göteborg: JMG. 

Benoit, William L. (1997) “Image Repair Discourse and Crisis 
Communication” i Public Relations Review, 23(2): 177-186. 

Bernays, Edward L. (1952) Public relations. Norman, Oklahoma: University 
of Oklahoma Press. 

Bhaskar, Roy (1989) Reclaimin reality: A Critical Introduction to 
Contemporary Philosophy. London Verso. 



 

 - 164 - 

Boorstin, Daniel J. (1963) The image, or, What happened to the American 
dream.  Harmondsworth: Penguin books. 

Boyd-Barrett, Oliver (1995)”The Political Economy Approach”, i Boyd-
Barrett, Oliver & Chris Newbold (red) Approaches to Media. A Reader. 
London: Arnold. 
 
Braconier, Fredrik (2009) “AMF:s omoral lyser i neonljus”. Svenska 
Dagbladet, 2009-03-21. 

Brighton, Paul & Dennis Foy (2007) News values. Los Angeles: SAGE. 

Bruhn, Anders (1999) Individualiseringen och det fackliga kollektivet: En 
studie av industritjänstemäns förhållningssätt till facket. Örebro : Örebro 
universitet. 

Bäck Mats & Möller Tommy (2003) Partier och organisationer. 
Stockholm: Norstedts juridik. 

Chomsky Noam & Herman Edward S (1988) Manufacturing consent: The 
political economy of the mass media. New York: Pantheon. 

Cobb, Roger W. & Charles D. Elder (1972) Participation in American 
Politics: The Dynamics of Agenda-Buildning. Boston: Allyn and Bacon, Inc. 

Coombs, W. Timothy (2007) Ongoing crisis communication: Planning, 
managing, and responding. Los Angeles: SAGE. 

Dahl, Robert A. (1961) Who governs? Democracy and power in an 
American city. New Haven, Conn.: Yale studies in political science. 

Danermark, Berth m.fl. (1997) Att förklara samhället. Lund: 

Studentlitteratur. 
Davis, Aeron (2002) Public Relations Democracy. Manchester: Manchester 
University Press. 

Deacon, David & Peter Golding (1994) Taxation and representation. 
London: John Libbey & Company Ltd.  

Deacon, David (2003) “Non-governmental Organisations and the Media”, i 
Cottle, Simon (red) News, public relations and power. London: Sage. 

Deacon, David (1999) Researching communications: A practical guide to 
methods in media and cultural analysis. London: Arnold.  



 

 - 165 - 

De Geer, Hans (1992) Arbetsgivarna: SAF i tio decennier. Stockholm: 
Svenska arbetsgivareföreningen. 

Djerf-Pierre (2007) ”Journalisternas sociala bakgrund”, i Asp, Kent (red) 
Den svenska journalistkåren. Göteborg: JMG. 

Düsing, Per (2008) ”Långt kvar till det goda arbetet”. Göteborgs-Posten, 
2008-05-14. 

Ekberg, Kerstin (1999) Striden i Stenkyrka: En facklig prövning. 
Stockholm: Hjarmarsson & Högberg. 

Ekström, Mats & Bengt Johansson (2008) ”Talk scandals”, i Media, Culture 
& Society. Vol 30(1): 61-79. 

Ekström, Mats & Nohrstedt Stig Arne (1996) Journalistikens etiska 
problem. Stockholm: Rabén Prisma. 
 
Ericson, Richard V., Patricia M. Baranek & Janet B.L. Chan (1989) 
Negotiating control: A study of news sources. Milton Keynes: Open 
University Press.  

Eriksson, Göran (2000) ”Högt spel om arbetsrätten. S förlorar stödet från 
mp. De borgerliga partierna har gjort upp med de gröna om nya 
turordningsregler”. Dagens Nyheter, 2000-06-29. 

Ewen, Stuart (1996) PR! A social history of spin. New York: Basic Books. 

Falkehed, Magnus (2007) ”Göteborg i toppen. Klimatet för småföretagare 
bättre än i många storstäder”, i Dagens Industri, 2007-12-17. 

Falkheimer, Jesper (2004) Att gestalta en region. Göteborg: Makadam 
förlag. 

Farrel & Webb (2000) “Political Parties as Campaign Organizations”, i 
Dalton, Russell J. & Martin P. Wattenberg Parties without parti-
sans: Political change in advanced industrial democracies. Oxford: Oxford 
University Press. 

Galtung, Johan & Mari Ruge (1973) “Structuring and selecting news” i 
Cohen, Stanley & Jock Young (red) The Manufacture of News: Social 
problems, deviance and the mass media. London: Communication and 
society. 

Gandy, Oscar H., Jr. (1982) Beyond agenda setting: information subsidies 
and public policy. Norwood, N.J.: Ablex. 



 

 - 166 - 

Gans, Herbert J. (1979) Deciding what’s news: A study of CBS evening 
news, NBC nightly news, Newsweek, and Time. New York: Vintage. 

Giddens Anthony (1984) The constitution of society: outline of the theory of 
structuration. Cambridge: Polity Press. 

Gitlin, Todd (1980) The whole world is watching: Mass media in the 
making & unmaking of the New left. Berkeley: University of California 
Press. 

Glasgow University Media Group (GUMG) (1980) Bad News Vol 2. London: 
Routledge & Keegan Paul. 

Goldenberg, Edie (1975) Making the papers: The access of resource-poor 
groups to the metropolitan press. Lexington, Mass.: Lexington Books. 

Golding, Peter & Graham Murdock (1991) “Culture, Communications and 
Political Economy”, i Curran, James & Michael Gurevitch (red) Mass Media 
and Society. London: Arnold. 

Golding, Peter & Graham Murdock (1997) The Political Economy of the 
Media Vol 1. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. 

Gramsci, Antonio (1971/2001) Selections from the prison notebooks of 
Antonio Gramsci [Elektronisk resurs] London: Electric Book Co. 
 
Grunig, James E. & Larissa A. Grunig (1992) ”Models of Public Relations and 
Communication”, i Grunig, James E. (red) Excellence in Public Relations 
and Communication Management. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum 
Associates, Inc. 
 
Grunig, Larissa A. (1992) “Activism: How It Limits the Effectiveness of 
Organizations and How Excellent Public Relations Departments Respond”, i 
Grunig, James E. (red) Excellence in Public Relations and Communication 
Management. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 
 
Grunig, James E. & Jon White (1992) “The Effect of Worldviews on Public 
Relations Theory and Practice”, i Grunig, James E. (red) Excellence in Public 
Relations and Communication Management. Hillsdale, NJ: Lawrence 
Erlbaum Associates, Inc. 

Grunig, James E. (2000) “Collectivism, Collaboration, and Societal 
Corporatism as Core Professional Values in Public Relations”, i Journal of 
Public Relations Research. Jan 2000. 



 

 - 167 - 

Habermas, Jürgen (1984) Borgerlig offentlighet: kategorierna "privat" och 
"offentligt" i det moderna samhället. Lund: Arkiv.  

Hadenius, Stig, Björn Molin & Hans Wieslander (1991) Sverige efter 
1900: En modern politisk historia. Stockholm: Bonnier. 

Hadenius, Stig & Lennart Weibull (2003) Massmedier: En bok om press, 
radio & TV. Stockholm: Bonnier. 

Hall, Stuart m.fl. (1978) Policing the crisis: Mugging, the state, and law and 
order. London: Macmillan.  

Hall, Stuart (1982) ”The Rediscovery of ´Ideology´. The Return of the 
Repressed in Media Studies” i Gurevitch m.fl. 

Hjelm, Jonny (2006) Hundra år med Handels. Stock-
holm: Handelsanställdas förbund. 

Högvall Nordin, Maria (2006) "Dom brukar jämföra det med en 
stridspilot”: Föreställningar om arbetsmiljö och risker i skogsmaskinarbe-
te: en studie i organisationskommunikation. Umeå: Institutionen för Kultur 
och medier, Umeå universitet. 

Ihlen, Øyvind (2004) Rhetoric and resources in public relations strategies: 
A Rhetorical and Sociological Analysis of two Conflicts Over Energy and 
the Environment. Oslo: Faculty of Arts, University of Oslo Unipub. 
 
Jacobsson, Cecilia (2007) ”Svenskarna gillar inte alliansens säljplaner”. 
Dagens nyheter, 2007-11-01. 

Jarnhammar, Lennart (2005) Kampen bakom svängdörrarna: Historien 
om Hotell och restaurang facket. Stockholm: Hotell och Restaurang Facket. 

Jensen, Åge (1991) Förbund i förvandling: 80 år med Kommunal. 
Stockholm: Sv. Kommunalarbetareförbundet. 

Johansson, Anders L & Lars Magnusson (1998) LO andra halvsek-

let: Fackföreningsrörelsen och samhället. Stockholm: Atlas. 
Johansson, Joakim (2000) SAF och den svenska modellen: En studie av 
uppbrottet från förvaltningskorporatismen 1982-91. Uppsala: Acta 
Universitatis Upsaliensis. 

Johansson, Patrik (2004) I skandalers spår: Minskad legitimitet i svensk 
offentlig sektor. Göteborg: Förvaltningshögskolans avhandlingsserie 11, 
Göteborgs universitet. 



 

 - 168 - 

J:son Lönn, Eva (2005) Jobb(iga) nyheter: Om dagstidningars bevakning 
av arbetsmiljöfrågor. Umeå: Institutionen för Kultur och medier, Umeå 
universitet. 

Karaszi, Peter (red) (2004) Stora PR-boken. Stockholm: Prime PR. 

Kingdon John W (1995) Agendas, alternatives, and public policies. New 
York: HarperCollins College Publishers, cop. 

Kjellberg, Anders (2001) Fackliga organisationer och medlemmar i dagens 
Sverige. Lund: Arkiv. 

Kosicki, G. (1993) ‘Problems and opportunities in agenda-setting research’, i 
Journal of Communication, 43 (2): 100-127. 

Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. 
Lund: Studentlitteratur. 

Landin, Sven & Karl-Olof Andersson (1989) Byggnadsarbetarna: 1889-
1989. Stockholm: Svenska Byggnadsarbetareförbundet. 

Larsson, Larsåke (1998) Nyheter i samspel: Studier i kommunjournalistik. 
Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Univ.  

Larsson, Larsåke (2005a) Opinionsmakarna: En studie om PR-konsulter, 
journalistik och demokrati. Lund: Studentlitteratur. 

Larsson, Larsåke (2005b) Upplysning och propaganda: Utvecklingen av 
svensk PR och information. Lund: Studentlitteratur. 

Linderborg, Åsa (2001) Socialdemokraterna skriver histo-
ria: Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000. 

Stockholm: Atlas. 
Lippmann, Walter (1946) Public opinion.  New York: Penguin books. 

Magnusson, Lars (1996) Sveriges ekonomiska historia.  
Stockholm: Tiden/Athena. 

Magnusson, Lars (2004) Den tredje industriella revolutionen - och den 
svenska arbetsmarknaden. Stockholm: ePan.  

Magnusson, Lars (2006) Håller den svenska modellen? Arbete och välfärd i 
en globaliserad värld. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 



 

 - 169 - 

Manning, Paul (1998) Spinning for labour: Trade unions and the new 
media environment. Aldershot: Ashgate. 

Manning, Paul (2001) News and News Sources: A Critical Introduction. 
London: Sage.  

McCombs, Maxwell (2006) Makten över dagordningen : Om medierna, 
politiken och opinionsbildningen. Stockholm: SNS Förlag.  

McGuigan Jim (1992) Cultural populism. London: Routledge, cop. 

Micheletti, Michele (1985) ”Arbetsmarknadsorganisationer och politik”, i 
Frängsmyr, Tore m.fl.(red) Kan Sverige styras? Att förstå och styra 
samhället. Stockholm: Studieförbundet näringsliv och samhälle. 

Miller, David (1994) Don´t Mention the War: Northern Ireland, 
Propaganda, and the Media. London: Pluto Press.  

Miller, David & Kevin Williams (1998) “Sourcing AIDS News”, i Miller, 
David m.fl. The circuit of mass communication: media strategies, 
representation and audience reception in the AIDS crisis. London: SAGE.  

Miller, David & William Dinan (2000) “The Rise of the PR Industry in 
Britain, 1979-98”, i European Journal of Communication. Vol 15(1): 5-35. 

Morley, David (1992) Television, Audiences and Cultural Studies. London: 
Routledge. 

Mughan, Anthony (2000) Media and the presidentialization of 
parliamentary elections [Elektronisk resurs]. Houndmills, Basingstoke, 
Hampshire: Palgrave 

Munkhammar, Johnny (2006) ”Facklig makt står i vägen för utveckling”. 
Göteborgs-Posten, 2006-12-12. 

Murhem, Sofia (2006) ”Den svenska arbetsmarknaden under 1900-talet”, i 
Hedenborg, Susanna & Mats Morell (red.) Sverige - en social och ekonomisk 
historia. Lund: Studentlitteratur. 

Mårald Erland (2007) Svenska miljöbrott och miljöskandaler 1960-2000. 
Hedemora: Gidlund. 

Neuman, Lawrence W (1999) Social research methods: Qualitative and 
quantitative approaches. Boston: Allyn and Bacon. 



 

 - 170 - 

Norborg, Lars-Arne (1995) Sveriges historia under 1800- och 1900-
talen: svensk samhällsutveckling 1809-1996. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell. 

Nordin, Rune (1988) Facklig arbetarrörelse. Framväxt – idé. Verksamhet i 
samhället. Stockholm: Tidens förlag. 

När-var-hur: aktuell årsbok 37 (1981) Stockholm: Forum. 

Olsson, Belinda m.fl. (1999) Fittstim. Stockholm: DN. 

Palm, Göran (2002) I nationens och marknadens intresse. Göteborg: 
Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs 
universitet.   

Palm, Lars & Jesper Falkheimer (2005) Förtroendekriser. Kommunika-
tionsstrategier före, under och efter. Stockholm: KBM:s artikelserie 2005:5.  

Petersson, Olof & Ingrid Carlberg (1990) Makten över tanken: en bok om 
det svenska massmediesamhället. Stockholm: Carlsson. 

Petersson, Olof (1991) Makt. En sammanfattning av Maktutredningen. 
Stockholm: Allmänna förlaget. 

Rothstein Bo (2003) Sociala fällor och tillitens problem. Stockholm: SNS 
förl. 

Runsiö,Fredrik & Karl-Ola Nilsson (2005) Mediedrev: Så överlever du. 
Stockholm: Blue Publishing. 

Sahlstrand, Anders (2000) De synliga: Nyhetskällor i svensk 
storstadsmorgonpress. Stockholm: Institutionen för journalistik, medier 
och kommunikation, Stockholms universitet. 

Schön, Lennart (2007) En modern svensk ekonomisk historia: Tillväxt och 
omvandling under två sekel. Stockholm: SNS förlag.  

Schlesinger, Philip (1990)”Rethinking the Sociology of Journalism: Source 
Strategies and the Limits of Media-Centrism”, i Ferguson, Majorie (red) 
Public Communication – The New Imperative. London: Sage. 

Schlesinger, Philip & Howard Tumber (1994) Reporting crime: The media 
politics of criminal justice. Oxford : Clarendon Press. 

Seymour-Ure, Colin (2003) Prime Ministers and the Media: Issues of Power 
and Control. Oxford: Blackwell Publishing. 



 

 - 171 - 

Shoemaker, Pamela J. (1991) Gatekeeping. Newbury Park, California: SAGE. 
 
Shoemaker Pamela J. & Stephen D. Reese (1991) Theories of Influences on 
Mass Media Content. White Plains, NY: Longman Publishers. 

Silverman, David (1993) Interpreting qualitative data: Methods for 
analysing talk, text and interaction. London: Sage. 

SOU 1990: 044 (1990) Demokrati och makt i Sverige: Maktutredningens 
huvudrapport. Stockholm: Allmänna förlaget.     

SOU 1993: 016 (1993) Nya villkor för ekonomi och politik: Ekonomikom-
missionens förslag. Stockholm: Allmänna förlaget. 

SOU 1999: 121 (1999) Avkorporativisering och lobbyism: Konturerna till en 
ny politisk modell : en bok från PISA-projektet. Stockholm: Fakta info 
direkt.   

Spradley, James (1979) The Etnographic Interview. New York: Holt, 
Reinhart and Winston. 

Strauss, Anselm (1987) Qualitative analysis for social scientists. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Svallfors, Stefan (2004) Klassamhällets kollektiva medvetande: Klass och 
attityder i jämförande perspektiv. Umeå: Boréa. 
 
Svenska Dagbladet (2006) ”Facket ska inte ha så här mycket makt”. Svenska 
Dagbladet (osignerad ledare), 2006-12-13.  

 Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (1996) Att stiga mot ljuset: En 
krönika om Svenska Livsmedelsarbetareförbundets 100 år. Stockholm: Sv. 
Livsmedelsarbetareförbundet. 

Svenska Transportarbetareförbundet (1997) En bit på väg: Svenska 
transportarbetareförbundet 100 år.  Stockholm: Sv. Transportarbetareför-
bundet. 

Thompson, John B. (1990) Ideology and modern culture: Critical social 
theory in the era of mass communication. Cambridge: Polity. 

Thompson, John B. (2000) Political scandal: Power and visibility in the 
media age. Cambridge: Polity. 

Thompson, John B. (2001) Medierna och moderniteten. Göteborg: Daidalos.    



 

 - 172 - 

Tuchman, Gaye (1978) Making news. A study in the construction of reality. 
New York : Free Press. 
 
Turner, Graeme (1996) British Cultural Studies: An Introtroduction. 
London: Routledge. 
 
Wiik, Jenny (2007) ”Granskningsidealet”, i Asp, Kent (red) Den svenska 
journalistkåren. Göteborg: JMG. 

Williams, Raymond (1961) The Long Revolution. London: Chatto & Windus. 

Wolodarski, Peter (2004) ”Transports Gudfader har gjort medlemmarna på 
SAS en stor otjänst”. Dagens Nyheter, 2004-10-09.  

Wolsfeld, Gadi (2003) ’The Political Contest Model’ i Cottle, Simon (red) 
News, Public Relations and Power. London: Sage.  

 Zaremba, Maciej (2006) Den polske rörmokaren och andra 
berättelser från Sverige. Stockholm: Norstedt. 
 
Hemsidor 
 

http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/home.nsf/LUUnique/organisation 
(090324) (a) 

http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/home.nsf/LUUnique/historik 
(090324) (b) 

http://www.kommunal.se/Arbetsplatsombud/Uppdrag/Arbetsplatsombud-
i-Kommunal/ (090324) 

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/D7C1C105931B2A83C1256
E510048E873 (090324) 

http://www.seko.se/default.asp (090324) 

 



 

 - 173 - 

Bilaga 1. 
 
Verksamhetsberättelser: 
 
Landsorganisationen   1930-2007 
Handelsanställdas förbund   1955-2007 
Sv. Byggnadsarbetareförbundet   1972-2007 
Sv. Kommunalarbetareförbundet  1972-2007 
Metallindustriarbetareförbundet  1975-2005 
Fabriksarbetareförbundet (Industrifacket)  1975-2005 
Beklädnadsarbetareförbundet (Industrifacket) 1975-2005 
Livsmedelsarbetareförbundet  1975-2005 
Hotell- och restauranganställdas förbund (Hotell och restaurangfacket) 
    1975-2005 
Statsanställdas förbund (SEKO)  1975-2005 
Sv. Målareförbundet   1975-2005 
Grafiska Fackförbundet    1975-2005 
Sv. Skogsarbetareförbundet (Skogs- och Träfacket) 1975-2005 
Träindustriarbetareförbundet (Skogs- och Träfacket) 1975-2005 
Sv. Pappersindustriarbetareförbundet  1975-2005 
Sv. Transportarbetareförbundet  1974-2005 
Fastighetsanställdas förbund   1975-2005 
Sv. Elektrikerförbundet   1975-2005 
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Bilaga 2. 
Kongressprotokoll: 
 
Landsorganisationen   1930-2005 
Handelsanställdas förbund   1950-2005 
Sv. Byggnadsarbetareförbundet  1965-2005 
Sv. Kommunalarbetareförbundet   1965-2005 
Metallindustriarbetareförbundet  1965-2005 
Fabriksarbetareförbundet (Industrifacket)  1965-2005 
Beklädnadsarbetareförbundet (Industrifacket) 1965-2005 
Livsmedelsarbetareförbundet  1965-2005 
Hotell- och restauranganställdas förbund (Hotell och restaurangfacket) 
    1965-2005 
Statsanställdas förbund (SEKO)   1970-2005 
Sv. Målareförbundet   1965-2005 
Grafiska Fackförbundet   1965-2005 
Sv. Skogsarbetareförbundet (Skogs- och Träfacket) 1965-2005 
Träindustriarbetareförbundet (Skogs- och Träfacket) 1965-2005 
Sv. Pappersindustriarbetareförbundet   1965-2005 
Sv. Transportarbetareförbundet  1965-2005 
Fastighetsanställdas förbund   1965-2005 
Sv. Elektrikerförbundet   1965-2005 
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Bilaga 3. 
 
Fackliga skrifter om massmediekontakter 

 
 

Handels, Vägvisare för propaganda- och mötesverksamheten, 1950 
Statsanställdas förbund (numera SEKO), Organisationskommitténs förslag 
1969 
Metall, Rapport om studie- och informationsverksamheten, 1973 
LO, Facket och massmedierna, 1976. 
LO, Kontakt med massmedierna. Utkast till en handbok för fackliga 
presskontakter, 1976. 
LO, Kontakt med massmedierna. Handbok för fackliga presskontakter, 1982. 
Metall, Informera och skapa opinion, 1996 
SEKO, Förtroendepraktikan,1996 
Kommunal Kontakt med media, 1998 
Skogs- och Träfacket Handlingsprogram 1998 
Transportarbetareförbundet, Facklig opinionsbildning, 1999 
Kommunal, Marknadsföringsprojektets slutrapport, 2003 
Byggnads, Kommunikation 2005  
Kommunal Aktiv, förberedd och tillgänglig, 2006 
LO, Liten PR-handbok för fackliga förtroendevalda, 2006 
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Bilaga 4. 
 
Intervjuer 
 
Christer Lindblad, Byggnadsarbetareförbundet ,Sthlm 050503 
(Pressansvarig) 
Maria Bäckbom, Byggnadsarbetareförbundet, Sthlm 050616 
(Informationsansvarig) 
Jonas Wallin,  Elektrikerförbundet, Sthlm 050503 
Anders Bergsten, Fastighetsanställdas förbund, Sthlm 050616 
PA Hammarström, Fastighetsanställdas förbund, Sthlm 050616 
Helena Johansson, Grafiska förbundet – Mediafacket, Sthlm 050616 
Sven Lindberg, Handelsanställdas förbund Sthlm, 050412 
Ulla Johansson, Hotell och restaurangfacket, Sthlm 050414 
Margareta Holmqvist, Industrifacket, Sthlm 050608 
Anders Ferbe,  Metallindustriarbetareförbundet, Sthlm 050413 
Linnéa Bergnehr, Kommunalarbetareförbundet, Sthlm 060316 
(Pressekreterare) 
Karl-Ola Nilsson, Kommunalarbetareförbundet, Sthlm 060316 & 050401 
(Kommunikationsstrateg) 
Pauli Kristiansson, Livsmedelsarbetareförbundet, Sthlm 050502 
Micke Johansson, Målareförbundet, Sthlm 050503 
Stefan Gullberg, Pappersindustriarbetareförbundet, Sthlm 050502 
Jonas Pettersson, Facket för service och kommunikation, Sthlm 050412 
Niclas Svensson, Skogs- och Träfacket, Sthlm 050401 
Per Winberg,  Transportarbetareförbundet, Sthlm 050608 
Gunilla Lundén, Landsorganisationen, Sthlm 050413 
(Presschef)  
Marie Linder, Landsorganisationen, Sthlm 050607 
(Informationsenhetschef)   
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Bilaga 5. 
 
 
Intervjuguide 

 
Allmänna inledande frågor: 

 
- Berätta först lite om dig själv, t ex vad du arbetat med innan du 

började på ditt nuvarande arbete? Utbildningsbakgrund? 

 
- Beskriv med egna ord hur organisationen är uppbyggd 

 
- Hur ser du på din (och dina kollegors) roll i organisationen? 

 
- Hur ofta träffar du ledningen för organisationen? 

 
- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 
- Beskriv en typisk arbetsdag/arbetsvecka? 

 
- Vilka massmedier använder du en normal arbetsdag? 

 

Frågor till pressansvariga: 

 
- Hur arbetar du för att föra in ett fackligt perspektiv på frågor som 

dyker upp i nyhetsflödet? Ge exempel 

 
- Vilka befogenheter har du att uttala dig å organisationens vägnar? 

Hur fungerar det i praktiken? 

 
- Hur använder du dig av pressmeddelanden, presskonferenser, 

insändare? Gör du uppföljningar, t ex över telefon? 
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- Redogör för ett tillfälle då du uttalat dig i massmedierna 

 
- Vilka olika publiker/målgrupper ser du för era budskap? Hur 

påverkar det ditt arbete? 

 
- Vilka fördelar/möjligheter ser du för fackföreningar att nå ut med 

ert budskap i massmedierna? Hur har det tagit sig uttryck för din 
organisation? 

 
- Vilka begränsningar ser du för fackföreningar att nå ut med ert 

budskap i massmedierna? Hur har det tagit sig uttryck för din 
organisation? 

 
- Finns det några frågor/ståndpunkter som du tycker är särskilt lätta 

att kommunicera? Vilka? På vilket sätt? 

 
- Finns det några frågor/ståndpunkter som du tycker är särskilt svåra 

att kommunicera? Vilka? På vilket sätt? 

 
- I vilken utsträckning har journalisters nyhetskriterier och 

nyhetsvärdering betydelse för ditt arbete? Ser du några problem 
med anpassning efter mediernas agenda? 

 
- Hur skulle du känneteckna din relation med journalister? Finns det 

skillnader mellan olika journalister? 

 
- Hur ser du på journalister som rapporterar om sådant som berör 

fackföreningen du arbetar åt? 

 
- Beskriv vad anser vara en bra journalist? 

 
- Beskriv vad anser vara en dålig journalist? 

 
- Vilka skillnader ser du mellan olika massmedier? 
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- Vilka skillnader ser du mellan olika tidningar/kanaler? 

 
- Hur anpassar du ditt arbete beroende på vilka tidningar/kanaler du 

riktar dig till? 

 
- Hur tror journalister anser att en facklig pressansvarig ska agera? 

 
- Hur ser du på fackföreningars möjligheter att ge exklusiv 

information till vissa journalister? Ge exempel 

 
- Ge exempel på nyheter som är dåliga eller skadliga för din 

organisation 

 
- Hur arbetar du för att parera/hantera dåliga nyheter? Har du något 

konkret exempel? 

 
- I vilken utsträckning engagerar ni ”vanliga medlemmar” i arbetet 

med att nå ut i massmedierna? 

 
- Vilka aktörer uppfattar du som era främsta motståndare? 

 
- Vilka allierade har ni i ert mediearbete? 

 
- Vilka organisationer uppfattar du som särskilt framgångsrika i deras 

mediearbete? Hur har din organisation influerats av deras arbete? 

 
- Vilka organisationer uppfattar du som misslyckade i deras 

mediearbete? Eventuella lärdomar? 

 
- Hur ser du på Svenskt Näringslivs/arbetsgivarsidans mediearbete? 

Till dem närstående organisationers mediearbete? 

 
- På vilket sätt kan din organisations mediearbete förbättras? 
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Frågor till opinionsbildningsansvariga: 

 
- Vilka ser du som de viktigaste frågorna i din organisations 

opinionsbildning? 

 
- På vilka sätt arbetar ni med dessa frågor?  

 
- Vilka fördelar/möjligheter ser du för fackföreningar att nå ut med 

ert opinionsbildningsarbete? Hur har det tagit sig uttryck för din 
organisation? 

 
- Vilka problem ser du för fackföreningar att nå ut med ert 

opinionsbildningsarbete? Hur har det tagit sig uttryck för din 
organisation? 

 
- Vilka publiker riktar ni in er på i ert opinionsbildningsarbete? 

 
- Vilken betydelse har olika massmedier i ert opinionsbildande 

arbete? 

 
- Ge exempel på när ni varit framgångsrika i ert opinionsbildningsar-

bete? 

 
- Ge exempel på när ni misslyckats i ert opinionsbildningsarbete? 

 
- I vilken utsträckning engagerar ni ”vanliga medlemmar” i arbetet 

med att nå ut i ert opinionsbildande arbete? 

 
- Vilka aktörer uppfattar du som era främsta motståndare? 

 
-  Vilka allierade ser du i ert opinionsbildningsarbete? 

 



 

 - 181 - 

- Vilka organisationer uppfattar du som särskilt framgångsrika i deras 
opinionsbildningsarbete? Hur har din organisation influerats av 
deras arbete? 

 
- Vilka organisationer uppfattar du som särskilt misslyckade i deras 

mediearbete? Eventuella lärdomar? 

 
- Hur ser du på Svenskt Näringslivs opinionsbildningsarbete? Till 

dem närstående organisationers opinionsbildningsarbete? 
 
- På vilka sätt kan din organisations opinionsbildningsarbete 

förbättras? 
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