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Sammanfattning  

I denna studie undersöker vi hur sex svenska dagstidningar konstruerar vetande om konflikten 

mellan Byggarbetareförbundet och Byggindustrierna under avtalsrörelsen 2016. I tidigare 

forskning presenterar vi studier om media och dess inflytande och makt, dess kopplingar till 

den svenska staten och organisationer. Som teoretiskt ramverk använder vi Foucaults teorier 

om makt och vetande i denna studie. Undersökningsmetoden för studien är kvalitativ 

dokumentstudie med tematisk textanalys.  

 

De tidningar som undersökts i denna studie är Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, 

Dagens industri, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. Analysen av konflikten i de 

utvalda tidningarna visade dels att olika aktörer medverkande i konstruktionen av vetande om 

konflikten, och dels att det vetande som konstruerades i stor utsträckning var homogent men 

ändock inte fullständigt homogent vad gäller alla tidningar och aktörer. Konstruktionen av det 

vetande som presenteras i denna studie kan endast sägas vara representativt för de undersökta 

tidningarna.  

 

Nyckelord: Makt, vetande, arbetsmarknadskonflikter 
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1. Inledning 

Allmänheten idag får information om bland annat aktuella nyhetshändelser från media. Enligt 

Nationalencyklopedins beskrivning av media är det ”kanaler för förmedling av information 

och underhållning” (NE, 2017b). Media kan idag anses bestå av en rad olika aktörer så som 

tidningar, public service, tv, webbupplagor och sociala medier. Även de skribenter som verkar 

inom media, intervjupersoner eller de som på andra sätt får komma till tals är aktörer som 

bidrar till att skapa innehåll i det som media producerar. 

Genom att media förmedlar information får allmänheten kunskap om olika samhällsrelevanta 

händelser. En av dessa händelser är medias rapportering om avtalsrörelsen där fackförbund 

och arbetsgivarförbund förhandlar om avtal för arbetsmarknaden. I denna studie undersöker vi 

nyhetsrapporteringen kring en av dessa avtalsrörelser, mer specifikt avtalsrörelsen mellan 

Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) och Sveriges Byggindustrier (Byggindustrierna) år 

2016. Denna konflikt var av intresse att undersöka på grund av två anledningar. Dels är det en 

samtida konflikt, och dels är det en konflikt som i motsats till många andra 

arbetsmarknadskonflikter i nutid har lett till strejk och lockout. Det är även en mycket 

omskriven konflikt. Denna studie avgränsas till ett urval av svenska dagstidningar vilket 

innefattar de största morgontidningarna, kvällstidningarna och den största affärstidningen i 

Sverige då det är de som når ut till den största delen av allmänheten. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Enligt Kjellberg (2016) är det viktigt att ha den allmänna opinionen på sin sida för att nå 

framgångar i konflikter på arbetsmarknaden i Sverige. Då studier har visat på att media har en 

viktig roll för demokratin (Djerf-Pierre, 2008) samt att såväl politiker som journalister anser 

att media i Sverige har ett stort inflytande på allmänna opinionen (Strömbäck, 2008) är det 

utav intresse att studera nyhetsrapporteringar om konflikter på arbetsmarknaden.  

I vår litteratursökning har det inte förekommit tidigare studier där medias konstruktion av 

konflikter mellan arbetstagarförbund och arbetsgivarförbund har studerats. Vi anser därför att 

det finns en kunskapslucka inom detta område då tidigare studier har visat på att media har ett 

stort inflytande på den allmänna opinionen.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur konflikten mellan Byggnads och 

Byggindustrierna i avtalsrörelsen 2016 konstrueras i sex av de största dagstidningarna i 

Sverige genom olika aktörer. Frågeställningarna för denna studie är därför följande: 

 

”Vilket vetande konstrueras i dagstidningar om konflikten?” 

”Hur konstrueras vetande om konflikten i ett maktperspektiv?” 

 

1.3 Disposition 
 

Studien är disponerad på följande sätt: I kapitel 2 avhandlar vi tidigare forskning. För det 

första förklaras hur urvalet av artiklar som skett och vilken kunskapslucka vi har identifierat i 

den tidigare forskningen utifrån vår sökning. För det andra presenterar vi studier som har 

undersökt media i relation till inflytande och makt, medias relation till staten, och medias 

relation till organisationer.  

I kapitel 3 presenteras Foucaults teorier om makt och vetande. I detta kapitel presenterar vi 

även vår operationalisering av begreppen. 

I kapitel 4 presenteras metod och material. Inledningsvis förklarar vi den metodologiska 

ansatsen där vi presenterar dokumentstudie som metod och tematisk textanalys som vi har 

använt oss av för att analysera materialet. I detta kapitel redogör vi även för de begränsningar 

metoden har inneburit. Vidare redogör vi även för de källkritiska kriterier som finns för 

bedömning av vårt insamlade material. Vi visar även på vilka avgränsningar som har gjorts i 

materialet samt hur vi har gått tillväga i kodningsprocessen. Avslutningsvis tar vi upp 

forskningsetiska aspekter av studien samt problematiseringar av vår forskningsposition.  

I kapitel 5 analyserar vi det empiriska materialet genom teman som framkom i kodningen av 

vårt material och de valda teoretiska begreppen makt och vetande.  

I kapitel 6 presenteras avslutningsvis en sammanfattande diskussion av analysen och tidigare 

forskning, teori och metod samt förslag på vidare forskning inom ämnet.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning om media och medias relation till olika 

områden. Vi ger inledningsvis en förklaring till det urval och begränsningar som har legat till 

grund för den tidigare forskningen för denna studie. För att skapa förståelse inför media som 

begrepp förklarar och problematiserar vi sedan tidigare definitioner av media och 

massmedia. Vidare redovisas den tidigare forskningen om media i relation till inflytande och 

makt. Avslutningsvis presenteras studier om medias förhållningssätt till den svenska staten 

och organisationer.  

 

2.1 Urval av artiklar och begränsningar 
 

För att finna tidigare forskning använde vi bibliotekets söktjänst inom Uppsala Universitet. 

De sökord vi använde var "media" eller ”massmedia” tillsammans med "union" och ”power”. 

Vi använde även sökordet "media” kombinerat med något av sökorden ”makt”, ”inflytande” 

och "fackförening". ”media” och ”power” genererade 6 645 326 träffar och  

”union” och ”media” genererade 3 456 284 träffar. Dessa användes för att undersöka om det 

fanns studier skrivna på engelska på ämnet som vi avsåg att undersöka, och träffarna 

sorterades även efter relevans. Vidare genererade "media" och "makt" 5674 träffar "union" 

och "massmedia" 230 träffar, "media" och "inflytande" 154 träffar och "media" och 

”fackförening” 16 träffar. Därmed fick vi träffar på vissa av de artiklar som syns i detta 

avsnitt om tidigare forskning. I det första urvalet av artiklar utgick vi i första hand från titel, 

och därefter abstract där vi valde ut artiklar som vi såg som relevanta för vår egna studie. Från 

dessa artiklar kunde vi sedan hitta fler lämpliga artiklar som refererades till inom de artiklar vi 

inledningsvis hittade.  Utifrån denna sökning kunde vi inte hitta någon studie som direkt berör 

kopplingen mellan media och fackliga organisationer vad det gäller konstruktioner av 

konflikter där någon facklig organisation har varit en aktör.  

 

2.2 Media 

 
I den tidigare forskningen som vår studie förhåller sig till ges ingen övergripande förklaring 

av begreppen media eller massmedia, förutom av Petersson (2005) som beskrivs längre ned i 

detta stycke. Mer specifikt ges ingen förklaring av vad media/massmedia består av eller en 
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begränsning av vad media/massmedia kan vara, samt att det inte heller görs en tydlig skillnad 

mellan media och massmedia. När den tidigare forskningen förklarar begreppet media vet vi 

således inte om de har syftat till tidningar, public service, tv, webbupplagor, sociala medier 

och de olika aktörerna som verkar inom dessa. Den tidigare forskningen operationaliserar 

däremot begreppet media för de egna studierna, och ger alltså en förklaring till hur media ska 

förstås i deras egna studie. De har då alltså hoppat över steget att förklara vad media består av. 

För att ge två exempel så förklarar Strömbäck & Dimitrova (2011) att media ska förstås som 

ett ständigt närvarande kulturellt och socialt system. Siltaoja & Vehkaperä (2009) förklarar 

media som en arena där sociala aktörer konstruerar sociala kontrakt mellan affärer och 

samhället. Petersson (2005) ger däremot en beskrivning av medias beståndsdelar i följande 

citat:  

 

”Massmedias stora betydelse beror inte minst på dess dubbelroll. Massmedia är på 

samma gång en aktör och en arena. Massmedia är en självständig aktör med sina egna 

regler, beteenden och effekter. Men media är samtidigt en arena för andra aktörer. I 

betydelsen som arena ligger massmedias makt i att avgöra vilka som får tillträde till 

offentlighetens scen. Själva massmedias logik, sättet att berätta om verkligheten, 

ingriper och förändrar förhållandet mellan olika parter. Tekniken att dramatisera 

genom personfixering, konfrontation och tillspetsning i svart/vit-konflikter innebär att 

offentligheten koncentreras till ett fåtal uppmärksammade aktörer. Mediebestämda 

konflikter har stor indirekt betydelse genom det som de inte skildrar.”  

(Petersson, 2005, s.3) 

I exemplet ovan ser vi att Petersson inte gör en skillnad mellan media och massmedia som 

begrepp, utan gör de synonyma genom att växla mellan att använda både media och 

massmedia. Petersson skriver samtidigt att media och massmedia är en aktör och en arena. I 

vår mening är detta problematiskt då media ses som en homogen aktör, det görs exempelvis 

inte skillnad mellan tidningar och tv. Även om media inte begreppsförklaras i den tidigare 

forskningen anser vi ändå att studierna är relevanta då forskarna operationaliserar begreppet 

för deras studier vilket underlättar förståelsen av media i olika aspekter.  
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2.3 Medias inflytande och makt 
 

I en dokumentstudie med syftet att göra en komparativ studie av medias praktiker mellan 

Sverige och USA förklarar Strömbäck och Dimitrova (2011) att massmedia ska förstås som 

en institution eller ett system. Vilka delar som ingår i begreppet massmedia förklaras inte 

närmare, men det urval de bygger sin studie på är svenska och amerikanska tv-kanalers 

nyhetssändningar. Enligt Strömbäck & Dimitrova (2011) är en viktig del i att se nyhetsmedia 

som en institution att göra observationen om att olika media använder högst likadana normer 

och praktiker, det vill säga att det som betraktas som nyheter utav värde varierar sällan mellan 

olika medieplattformar inom ett givet område. Således menar Strömbäck & Dimitrova (2011) 

att media tenderar att ha liknande standarder vad det gäller nyhetsvärde.   

I en enkätstudie har Strömbäck (2008) undersökt hur politiker och politiska journalister 

uppfattar medias inflytande på politiken. Strömbäck visar i denna studie på att såväl politiker 

som politiska journalister anser att media besitter en makt i egenskap av verklighetsskapande 

kunskapskanal, det vill säga att det urval som förmedlas till allmänheten mer ofta formar 

människors vetande och kunskap än deras dagliga erfarenheter. I en bok skriven av Altheide 

och Snow med titeln ”Media logic”, förklarar författarna att det inte endast är nödvändigt att 

förstå att media förmedlar kunskap, det är även viktigt att poängtera hur denna kunskap 

förmedlas (Altheide & Snow, 1979, s.10). Med detta menar Altheide och Snow hur materialet 

är organiserat, och på vilket sätt det presenteras samt vad fokuset ligger på. Detta visar på att 

urval, konstruktion och presentation påverkar hur information förmedlas.  

I en rapport från SOM-institutet av Ekengren Oscarsson och Bergström har förtroendet hos 

allmänheten för dagspress har sedan 1986 till 2014 legat relativt högt (2015, s.11). Enligt 

Ekengren Oscarsson och Bergström har det även skett en ökad användning av datorer och 

smartphones för att läsa nyhetstjänster och samtidigt en minskad användning av 

papperstidningar (2015, s. 53, 57-59). Även om läsandet av papperstidningar har minskat är 

de fortfarande mer lästa än webbupplagor (2015, s. 52).  Detta visar på att allmänhetens 

läsning av tidningar har påbörjat en förändring, där tidningar idag läses på flera olika sätt. 

I en analys av Petersson (2005) visar han på att beslutsfattare inom organisationer i samhället, 

såväl företag som ideella organisationer ständigt måste vara medvetna om potentiell 

mediegranskning samtidigt som de också är beroende av medias uppmärksamhet. Enligt 

Petersson (2005) skulle det vara omöjligt att förstå ett nutida samhälle om man inte tog 

hänsyn till medias makt. Detta enligt Petersson på grund av att massmedia har en avgörande 
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roll som kommunikationskanal mellan allmänheten och olika makthavare i samhället. I en 

enkätstudie besvarad av 2362 medlemmar i Svenska Journalistförbundet undersöker Asp 

(2012) synen på journalisters upplevda makt över dagordningen i media. Med detta menas 

vilket inflytande journalisterna upplever att de har dels över vilka frågor som belyses och dels 

den plats frågorna får i media. Journalisterna i studien ansåg att de själva hade mest inflytande 

i förhållande till politiker, näringsliv, intresseorganisationer och myndigheter över 

dagordningen. De ansåg även att intresseorganisationer och näringslivet har en minskad makt 

över dagordningen i samhället jämfört med tidigare år (Asp, 2012).  

 

2.4 Media och den svenska staten 

 
Medias makt i allmänhet är något som har forskats på i stor utsträckning, och mycket av den 

tidigare forskningen har varit inriktad på maktförhållanden mellan media och staten. I en 

studie genomförd med dokument och intervjuer undersöker Erlandsson (2008) 

regeringskansliet i den svenska regeringen. Studien visar på hur regeringskansliet har 

förändrats under de senaste 40 åren i relation till mediakontakter. Enligt Erlandsson visas 

medias inflytande över staten tydligt genom att den svenska regeringen 2008 bestod av 

ungefär 140 professionella kommunikatörer och flertalet pressekreterare, vilket är 

komparativt med en internationell nyhetsbyrå och en stor ökning jämfört med 1 

pressekreterare 40 år tidigare (2008).  

Staten är inte heller helt maktlös vad gäller media. Erlandsson (2008) påpekar att staten har 

möjligheten med denna omfattande arbetskraft att producera presskonferenser, 

pressmeddelanden och annan kommunikation, men erkänner samtidigt att det i slutändan är 

media som bestämmer vad av detta som ska uppmärksammas (Erlandsson, 2008). På liknande 

sätt har andra studier visat på det ömsesidiga beroendet och påverkan mellan media och 

politiker (Strömbäck, 2008; Ullström, 2008). Strömbäck (2008) har som tidigare nämnts i 

avsnitt 2.3 om ”medias inflytande och makt” visat i en kvantitativ studie på att såväl svenska 

journalister som svensk media anser att massmedia har ett betydande inflytande över såväl 

politik som allmänheten. Samtidigt har Ullström (2008) i en studie genomförd med fyra 

fokusgrupper bestående av ministrar, statssekreterare, politiska rådgivare och pressekreterare 

undersökt hur dessa hanterar kontakter med media. I studien framkommer det att 

informanterna ansåg att regeringskansliet inte var utformat för att hantera media, och att de 



11 
 

inte har lämpliga rutiner för att hantera det alltjämt ökande trycket som media ställer på 

regeringen att allt snabbare reagera på det som media rapporterar.  

För att visa på medias ökade makt har Brommeson, Ekengren och Oscarsson (2014) i en 

analysstudie baserad på tidigare enkätundersökningar om hur svenska riksdagsmedlemmar 

anpassar sig till media använt sig av begreppet medialisering. Detta begrepp syftar på ”En 

process där medierna utvecklats till en oberoende institution med stor egen makt som 

genomsyrar övriga samhällssektorer” (Brommeson, Ekengren & Oscarsson, 2014, s. 1). I 

studien undersöker Brommeson, Ekengren och Oscarsson (2014) hur riksdagsledamöter har 

anpassat sig till media över tid från 1985 - 2010, med särskild fokus på 2010. De resultat som 

framkommer i studien visar på att toppskiktet bland riksdagsledamöterna oberoende av 

politisk inriktning upplever ett ökat inflytande från media och att de anpassar sig till media i 

stor utsträckning, samt att det har ökat över tid. Riksdagsledamöter i toppen av olika politiska 

partier deltar därför i mediarelaterade aktiviteter i större utsträckning; medan "vanliga" 

riksdagsledamöter gör det i mindre utsträckning (Brommeson, Ekengren & Oscarsson, 2014). 

Anledningen till skillnaden i deltagande mellan toppskiktet och ”vanliga” riksdagsledamöter 

är att de förstnämnda i större utsträckning blir tillfrågande om att delta i mediarelaterade 

aktiviteter (Brommeson, Ekengren & Oscarsson, 2014). Medias val av inriktning för 

nyhetsrapportering visas även på i en analysstudie av enkäter genomförd av Djerf-Pierre 

(2008). Djerf-Pierre analyserar i denna studie medias roll gällande demokratiskt styre. Studien 

visar att media väljer vilka departement inom regeringen som ska kontaktas vid 

nyhetsrapportering, hur ofta samt vilka delar av regeringens arbete som ska belysas (Djerf-

Pierre, 2008). Detta ger media en fördel i förhållande till staten när det gäller att konstruera 

statens arbete i folkopinionens ögon. 

I en annan analysstudie av dagens politiska landskap i Sverige studerar Svallfors (2014) hur 

politiken är organiserad. Svallfors (2014) konstaterar att politiken måste studeras i ett längre 

perspektiv, samt att det är intressant att titta på vem och med vilka resurser som organisering 

sker inom det politiska landskapet. Även Svallfors (2014) menar att det finns en stark 

koppling mellan politik och massmedia, detta då politik bedrivs via massmedia och att 

massmedia har kommit att bli en viktig aktör att förhålla sig till.  
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2.5 Media och organisationer 
 

Å ena sidan påverkas staten av media som vi sett ovan, å andra sidan har media även 

påverkan på andra typer av organisationer. McCombs och Carroll (2003) har i en studie 

teoretiserat kring hur framtida empirisk forskning kan studera på vilket sätt agendan sätts i 

relationen mellan media och organisationer. Studien visar hur exponering i media kan öka 

intresset och forma allmänhetens attityder om organisationer, med ett huvudsakligt fokus på 

företag. Även Siltaoja och Vehkaperä (2010) visar i en dokumentstudie att media har en 

möjlighet att presentera företags olika handlingar och sätta dem i olika sammanhang vilket i 

sin tur har politiska, sociala och moraliska implikationer. Grafström, Windell och Petrelius 

Karlberg (2015) har studerat hur media kan ha påverkan på ideella organisationers 

verksamhet och hur dessa anpassar sig till media, och framförallt nyhetsrapportering. I en 

studie av Röda Korset i Sverige undersöker de hur denna organisation hanterade och 

anpassade sin verksamhet efter media. Forskarna argumenterar att media behöver ses som en 

skapande process som påverkar organisationer i deras arbete då organisationer kan anpassa 

sin verksamhet i förhållande till media. De menar även att mediabevakning kan bidra till att 

skapa eller upphäva legitimitet i organisationers praktiker. Därmed menar de att det 

förekommer en maktrelation mellan organisationer och media (Grafström, Windell & 

Petrelius Karlberg, 2015). I en enkätstudie av Weibull från 2012 undersökte han journalisters 

förtroende för olika samhällsinstitutioner. Weibulls (2012) studie visar att journalister har ett 

litet förtroende för bland annat fackliga organisationer. Det som framkommer i studien är att 

av fjorton samhällsinstitutioner hamnar fackliga organisationer på nionde plats, medan 

storföretag hamnar på en elfte plats. Journalisterna har däremot ett stort förtroende för radio- 

och tv och dagspressen (Weibull, 2012).  

Som tidigare nämnt är det i arbetsmarknadskonflikter utav vikt för fackföreningar att ha 

opinionen på sin sida (Kjellberg, 2016). Andrews och Caren (2010) visar i en analysstudie av 

nyhetsrapportering gällande ideella miljöorganisationer i USA att deras uppmärksamhet i 

lokala media baseras i stor utsträckning på lokalitetsprincipen, det vill säga organisationens 

geografiska förhållande till lokala media är utav värde gällande vilket nyhetsutrymme de får. 

Andrews och Caren (2010) visar även på att organisationer som använder konfrontativa 

strategier ges mindre utrymme i nyhetsrapporteringen, framför allt om det innebär 

samhällskostnader.  
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Sammanfattningsvis kan vi se att media är ett vitt begrepp i tidigare forskning. Mycket av den 

tidigare forskningen är överens om medias inflytande och påverkan på en rad olika 

samhällsaktörer, så som statliga myndigheter, intresseorganisationer och företag. Den tidigare 

forskningen visar även på att aktörer så som journalister och politiker anser att media har ett 

stort inflytande över vad som förmedlas till allmänheten. I litteratursökningen vad gäller 

tidigare forskning har vi dock inte hittat forskning som behandlar fackliga organisationer och 

arbetsgivarförbund i relation till media vilket kan visa på att det finns en kunskapslucka i 

tidigare forskning.  

 

  



14 
 

3. Teoretisk och begreppsligt ramverk 

I detta kapitel redovisar vi det teoretiska ramverk och begrepp som ligger till grund för vår 

analys av det insamlade materialet. Teorierna utgår från Foucaults följande verk: 

Sexualitetens historia (2002), Society must be defended (2003) och Övervakning och straff 

(2003). I dessa verk presenterar Foucault begreppen makt och vetande som vi använder oss 

av i analysen för att besvara våra frågeställningar. I avsnitten nedan presenterar vi för det 

första Foucaults teorier om makt och vetande och hur dessa samverkar med varandra, och för 

det andra ger vi en begreppsförklaring på makt och vetande för att visa på hur vi sätter dessa 

begrepp i förhållande till vår studiens frågeställningar. Slutligen ger vi en sammanfattning av 

det teoretiska och begreppsliga ramverket samt en förklaring till hur detta är relevant för att 

besvara våra frågeställningar. 

 

3.1 Foucault: makt och vetande 
 

För att analysera medias konstruktion av konflikten mellan Byggnads och Byggindustrierna 

har vi valt att använda oss av Foucaults teorier om makt och vetande. Foucault undersökte 

inte makt för att ta reda på varför någon utförde makthandlingar, istället undersökte han 

praktikerna det vill säga de handlingar som utförs vilka synliggör maktrelationer. I boken 

Society must be defended (2003), förklarar Foucault att vi måste se på hur makt tar sig i 

uttryck för att undersöka maktens mål och de fält där makt kommer till uttryck för att 

undersöka platsen där den producerar sina effekter (Foucault, 2003a, s. 28). Foucaults fokus 

låg alltså inte på varför någon vill ha makt eller vad de vill uppnå med makten (2003a, s. 28).  

 

Foucault skriver i Övervakning och straff att vi bör förstå samhället som en samverkan mellan 

makt och vetande (Foucault, 2003b s. 33). För att studera makt undersökte Foucault bland 

annat flera olika maktteknologier så som disciplinering genom tid och rum (Foucault, 2003b, 

s. 143, 151). Vi kommer i denna studie inte att titta på teknologierna, utan istället undersöka 

relationen mellan makt och vetande. Foucault menar att det är viktigt att studera hur makt 

uppstår. Med andra ord menar Foucault att för att förstå dess mekanismer behöver två gränser 

etableras för att förstå maktens spektra: Reglerna som formellt karakteriserar makten å ena 

sidan, och på andra sidan spektrumet är de sannings-effekter, eller vetandeeffekter som 

makten producerar, och som i sin tur reproducerar makten (Foucault, 2003a, s. 24). När 

Foucault diskuterar dessa sanningseffekter, eller vetandeeffekter så avser han inte att påstå att 



15 
 

det finns en sanning. Det ska mer förstås som att makt innebär makten att producera vetande, 

och att producera detta vetande reproducerar makten, som i sin tur upprätthåller vetandet i en 

samverkan mellan dessa två (Foucault, 2003a, s. 24). 

Foucault menade inte heller att makt är en massa eller en homogen dominans där en grupp 

styr en annan. Istället ansåg han att det fungerar som ett nätverk av maktrelationer där makt 

passerar genom individer (Foucault, 2003a s. 29). Foucault menade alltså att 

maktförhållanden är något relationellt (2002, s. 105). Det vill säga att det inte finns ett 

homogent motstånd till makt, utan att motståndet snarare på en rad olika sätt ständigt finns 

närvarande i relation till makt (Foucault, 2002, s. 105-106). 

Vetande existerar inte i ett vakuum, det är snarare något som finns sammanvävt med makt 

(Foucault, 2003b sid.33). För att konstruera vetande menar Foucault att vetandetekniker 

används i ett organiserat försök (Foucault, 2003a s. 25). Foucaults teorier är relevanta för att 

förstå hur vetande konstrueras då han lägger fokus på att det inte endast är det som sägs som 

konstruerar vetande, utan även tystnader, och även det som kan konstrueras som ”avvikande” 

och som avgränsas av de normer som finns i samhället (Foucault, 2002, s. 41). 

Konstruktionen av vetande legitimeras även genom användandet av expertis. Foucault menar 

att experter används för att legitimera vetande och praktiker som förekommer i 

vetandekonstruktionen (Foucault, 2003b, s. 16). 

 

3.2 Begreppsförklaring 
 

Foucaults begrepp makt och vetande användes på olika sätt i hans verk. Vi presenterar nedan 

vår egen operationalisering av dessa begrepp genom att visa på hur vi har definierat makt och 

vetande för vår studie och därmed vår analys av materialet.  

 

3.2.1 Makt i vår studie 

 

Vi definierar begreppet makt i detta sammanhang som makten att konstruera vetande eller en 

slags ”sanning” om något. Makten konkretiseras i praktiker så som aktörer som får komma till 

tals, vilka teman som upprätthålls, vilken tidningsdel artikeln publiceras i (t ex ledare, debatt, 

ekonomi, insändare etc.). Det kan även manifesteras som tystnaden kring ett ämne eller 

tystnader från aktörer. Genom att olika aktörer tillsammans skapar vetande är de ständigt i en 

samverkan - inom och tillsammans -  med media aktörer som skapar vetande.  
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3.2.2 Vetande i vår studie 

 

Vetande skapas i relation till makt. Vi väljer här att skilja på vetande och kunskap då vi ser 

kunskap som en mer faktabaserad form. Vetande är alltså snarare den socialt konstruerade 

kunskapen. Media som i sin roll som informationsförmedlare har makt att konstruera vetande 

som andra aktörer inte har. Intresseorganisationer – som ett exempel -  kan ha egna tidningar 

men dessa når främst ut till dess medlemmar medan större dagstidningar och public service 

har möjligheten att nå ut till en större allmänhet vilket skapar en obalans i maktförhållandet 

vad gäller möjligheten att nå ut till olika delar av samhället. Medias möjlighet till att utöva en 

makt i form av opinionsskapande är därmed något kan konstruera vetande kring olika 

intresseorganisationer. 

När vetande konstrueras i media, i detta fall dagstidningar, görs ett urval av vad som 

förmedlas till allmänheten vilket samtidigt innebär att det finns sådant som inte förmedlas 

eller framstår som oförståeligt. Tystnader kan dels handla om vad som inte sägs, det vill säga 

information som utelämnas eller rapporteras om i liten utsträckning vilka har en avgörande 

del i vilket vetande som konstrueras. Ett urval och därmed ett fokus på ett område skapar i sin 

tur tystnad om ett annat område som antingen inte presenteras eller ges mindre utrymme. 

Tystnader kan även handla om vem det är som konstruerar vetande, det vill säga vem som inte 

är med och konstruerar vetande.  

 

3.2.3 Sammanfattning av teoretiskt och begreppsligt ramverk 

 

Foucault menar att makt och vetande är något som sker i en samverkan med varandra (2003a, 

s. 28). Med makt menas alltså inte ett förgivettaget innehavande av makt, det är snarare 

maktrelationer i samhället som syftas till (Foucault, 2002, s. 105). Vetande står som nämnt i 

samverkan med dessa maktrelationer (Foucault, 2003b, s.33), och skapas i det som framförs 

men uppstår även som en produkt av det som inte framförs. I vår operationalisering av makt 

menar vi att maktrelationen kan ses i vilka aktörer som får plats respektive inte plats att 

konstruera vetande, och på vilket sätt detta sker. Vetande å sin tur operationaliseras som 

vilken information som konstrueras respektive inte konstrueras. Gällande vårt syfte som är att 

undersöka hur sex av de största dagstidningarna genom aktörer konstruerar vetande om 



17 
 

konflikten mellan Byggnads och Byggindustrierna ser vi att Foucaults begrepp makt och 

vetande, och teorier om dessa som adekvata för att undersöka det fenomen vi avser att 

undersöka då ”media” är en informationskanal och kan således antas bidra till att konstruera 

vetande.   
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4. Metod 

I detta kapitel ger vi inledningsvis en beskrivning av vår metodologiska ansats där vi 

beskriver undersökningsmetoden dokumentstudie och tematisk textanalys som användes för 

att koda materialet. Vi beskriver sedan begränsningar med den valda metoden. Därefter 

presenterar vi urvalet av det empiriska materialet. I detta avsnitt beskrivs även specifikationer 

av materialet, beskrivning av de utvalda tidningarna, källkritiska kriterier, avgränsningar i 

urvalet och slutligen en problematisering av materialinsamling. Därefter beskriver vi 

kodningsprocessen och slutligen presenterar vi forskningsetiska aspekter och forskarposition.  

 

4.1 Metodologisk ansats 
 

Vårt syfte är att undersöka hur konflikten mellan Byggnads och Byggindustrierna beskrivs i 

sex av de största dagstidningarna, och genom vilka aktörer detta sker under 

avtalsförhandlingarna 2016. För att uppnå syftet med vår undersökning gäller det att använda 

en adekvat metod för att insamla lämpliga data för att undersöka och försöka besvara vår 

frågeställning. För att undersöka hur detta porträtteras i tidningarna har vi valt att göra en 

kvalitativ dokumentstudie. Studiedesignen som har genomförts är en fallstudie. Det innebär 

att ett speciellt fall undersöks ingående och väldigt detaljerat (jfr Bryman, 2013, s.73). En 

fallstudie handlar om att fallet som undersöks i sig är ett intressant undersöksområde som ofta 

har en speciell natur, och forskaren avser att belysa detta fall (Bryman, 2013, s.75, 84). 

 

I boken Samhällsvetenskapliga metoder (2013) menar Bryman att dagstidningar, tidskrifter, 

filmer och andra massmediala produkter är en tänkbar källa för en samhällsvetenskaplig 

analys. Dessa kan studeras kvalitativt för att på sätt granska deras kvalitativa natur (Bryman, 

2013, s. 498). I valet att utföra en dokumentstudie finns det flera olika sätt att analysera 

materialet. Bryman nämner flera olika sätt, såsom tematisk, narrativ eller sekundär analys av 

kvalitativa data (2013 s.528 - 535). Vi har valt att använda tematisk textanalys. Att söka efter 

teman är dock något som kan ses i flera andra tillvägagångsätt, såsom grounded theory, kritisk 

diskursanalys, narrativ analys och kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2013, s. 528). Tematisk 

textanalys handlar om att läsa igenom material och identifiera de teman och subteman som 

uppstår genom noggrann läsning (Bryman, 2013, s. 528).  
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4.2 Begränsningar med metoden 

 
Dokument och text kan undersökas både kvalitativt och kvantitativt. Vi har för denna studie 

valt att undersöka materialet kvalitativt då vi anser att en kvalitativ studie på ett bättre sätt kan 

fånga de teman, nyanser och det större kontext som framställs i materialet. I en kvantitativ 

studie skulle vi exempelvis räkna hur ofta olika ord förekommer. Men om det förekommer tio 

gånger, så vet vi endast hur många gånger ordet har använts men inte i vilka sammanhang 

aktörer har använt ordet eller dess mening. Då vi vill undersöka hur konflikten mellan 

Byggnads och Byggindustrierna konstrueras i dagstidningar ser vi en kvalitativ studie som 

mer lämpad då detta kan visa på hur konstruktionen av vetande sker genom att analysera de 

teman som uppstår. En fördel med en kvantitativ studie är möjligheten att räkna det utrymme 

som de olika aktörerna får - framförallt Byggnads och Byggindustrierna - detta skulle ge en 

god fingervisning om olika maktförhållande, en viktig del i vår teori. Vi har däremot valt att 

använda ett mått av kvantifiering genom att räkna på hur ofta särskilda uttryck förekommer då 

dessa uttryck i slutskedet av kodningen framstod som betydelsefulla för konstruktionen av 

konflikten och en kvantifiering av dem ger en djupare förståelse för själva resultatet. 

Undersökningsmetoden dokumentstudie med en kvalitativ textanalys kan med andra ord inte 

fånga vissa aspekter som den kvantitativa kan, och kanske inte vissa delar av teorin på ett 

tillfredställande sätt, alltså en begränsning i metoden. Vi anser dock att en kvalitativ 

dokumentstudie är fördelaktig på grund av att vi på ett lämpligt sätt kan identifiera teman som 

framkommer och kvalitativt kan analysera citat och mening i konstruktionen.  

 

4.3 Urval av empiriskt material 
 

Vid insamlingen av material för denna dokumentstudie användes sökprogrammet Retriever 

(Mediearkivet) via Uppsala universitets biblioteks söktjänst. Retriever är en databas som har 

artiklar i fulltext från bland annat svenska dagstidningar, tidskrifter och fackpress. I en första 

omgång användes sökorden "Byggnads" och "Strejk" för att generera artiklar. Efter det 

begränsade vi undersökningen till år 2016. Därefter använde vi ett filter i programmet 

Retriever benämnt som "Storstadspress" vilket begränsade sökningen till ett mindre antal 

tidningar. Storstadspress tidningarna består av följande: Göteborgs-Posten (och bilagor), 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet (och bilagor), Sydsvenskan, Dagens industri, 

Aftonbladet (och bilagor), Expressen (och bilagor), GT, Kvällsposten, Metro (Stockholm, 
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Göteborg, Skåne, Värmland och Riks), Stockholm City, City Malmö, PunktSE (Stockholm 

och Göteborg), ETC (Stockholm, Jönköping och Malmö). Av dessa valdes Aftonbladet, 

Expressen, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Dagens industri. 

Tidningarna valdes utifrån flera skäl. Dels så är dem de största dagstidningarna i Sverige med 

störst upplaga, och det kan därför antas att det är dessa som har störst inflytande på 

folkopinionen och därmed konstruktionen av vetande. Vi valde att inte fokusera på bland 

annat fackliga och/eller näringslivstidningar på grund av två orsaker. Dels på grund av att 

dessa tidningar är facktidningar och således riktar sig till en redan insatt läsarkrets, och dels 

för att vi kan anta att dessa facktidningar har för avsikt att konstruera vetande som 

samstämmer med deras egna avsikter. På grund av skälet med en begränsad läsarkrets valdes 

även landsortspress bort. De tidningar som valdes var även de tidningar som enligt Retriever 

producerade mest artiklar kring strejken vilket ger ett stort material att undersöka. 

Sydsvenskan som nämns ovan publicerade många artiklar men valdes bort eftersom vi 

använde Dagens Nyheter och Dagens industri och dessa tre tidningar har samma ägare. I 

avsnitt 4.3.2 nedan går vi grundligare in på vilka ägare tidningarna har då vi ser det som 

relevant för att sätta urvalet i perspektiv. Vi har exempelvis valt att ha med Göteborgs-Posten 

vilket är en tidning som inte ägs av Schibsted eller Bonnier för att få rapportering från tre 

olika mediekoncerner.  

Rapportering om avtalsrörelsen mellan Byggnads och Byggindustrierna påbörjades i mars, 

och genom att läsa några få artiklar i början på mars i Retriever så kunde vi snabbt se om 

rapporteringen var relevant. De artiklar som inte direkt berörde den konflikten vi intresserade 

oss av valdes därmed bort. Exempelvis fanns det artiklar som rörde tidigare arbetare som hade 

arbetat inom byggnadsindustrin och artiklar som fokuserade på andra avtalsrörelser men som 

nämnde att Byggnads kanske kan komma att gå ut i strejk eller att Byggnads nyligen hade 

strejkat. Dessa artiklar lästes men kodades inte då de inte hade någon större koppling till 

konflikten mer än att konflikten eller Byggnads nämns.  

 

Enligt Retriever hade ”Tryckt press” delen i ”Storstadspressen” 114 artiklar publicerade 

mellan mars och juni 2016. Anledningen till detta tidsintervall är att strejken första gången 

omnämns i mars och sista gången i juni. För oss var det ett exempel som stack ut: Aftonbladet 

då de hade endast fem artiklar skrivna om strejken, när vi använde sökorden "Byggnads" och 

"Strejk". Detta fick oss att göra om sökningen genom att bredda sökningen genom att endast 

använda sökordet "Byggnads". Med denna nya sökning upprepades stegen som nämndes 
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ovan. Vi ansåg det omöjligt att en tidning kunde skriva om strejken Byggnads genomförde 

utan att använda ordet Byggnads. Detta i sin tur gav ytterligare några artiklar av relevans, men 

en majoritet berörde andra teman. Valet av tidsperiod föll sig på så sätt naturligt, den konflikt 

vi valde att observera rapporterades i de utvalda tidningarna mellan den 31 mars 2016 och 26 

april 2016, på det sättet att det är av relevans till den konflikt vi undersöker. Exempelvis kan 

det komma en artikel ett år efter men denna är då inte av en relevans för undersökningen vi 

genomför utifrån våra frågeställningar.  

 

4.3.1 Specifikationer av materialet 

 

Totalt samlades 77 artiklar in genom Retriever. Efter att vi hade läst igenom alla dessa valde 

vi att inte koda 10 stycken av dessa artiklar. Det skedde ett naturligt bortfall gällande dessa 

tio. Det var artiklar som innehöll sökorden "byggnads" och "strejk", eller bara "byggnads" 

men artiklarnas relevans till strejken var mycket liten. Artiklarna innehöll totalt (medräknat 

artiklarna som inte kodades) 33 041 ord. I tabellen nedan syns fördelningen av artiklar och 

antal ord.  
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I Bilaga 1 redovisas samtliga artiklar med namn, datum, författare, antal ord artikeln består 

av, och om artikeln är en nyhetsartikel, ekonomiartikel, ledare etc. I slutet på de artiklarna 

som är kodade av oss finns noteringen "kodad" efter artikelinformationen, övriga artiklar har 

noteringen ”inte kodad” och är endast lästa för att möjliggöra ett urval av för studien 

relevanta artiklar. 

 

4.3.2 Beskrivning av de utvalda tidningarna 

 

Nedan följer en beskrivning av de utvalda tidningarnas ägare och politiska hållning.  

Schibsted Sverige AB äger 99,4 procent i Svenska Dagbladet Holding Aktiebolag och 91 
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Aftonbladet 

 

6 

 

1560 

 

3 

  

2 

 

1* 

 

 

Dagens industri 

 

19 

 

9388 

 

13 

  

3 

 

2** 

1 artikel ”Stockholmsbörsen” 

1 artikel ”Börsen” 

 

Dagens Nyheter 

 

15 

 

6403 

 

6 

 

9 

 

1 

  

 

Expressen 

 

11 

 

5397 

 

9 

  

1 

  

1 ”Analys” 

 

Göteborgs-Posten 

 

13 

 

5038 

 

5 

 

7 

  

1*** 

 

 

Svenska 

Dagbladet 

 

13 

 

5165 

 

12 

 

1 

 

2 

  

        

Tabell 1. 

* Insändare skriven av Byggnads 

** 2 debattartiklar skrivna av Byggindustrierna, 1 debattartikel skriven av Byggnads. 

*** Debattartikel skriven av Byggindustrierna 
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procent av Aftonbladet.  

Svenska Dagbladets ledarsida beskriver sig själv som att vara partipolitiskt oavhängig med 

beteckningen obunden moderat och att den redigeras på en värdegrund av förenad liberalism 

och konservatism (Svenska Dagbladet, u.å) 

Aftonbladet beskriver sin ledarsida som oberoende socialdemokratisk. (TT Nyhetsbyrån, 

2009) 

 

Bonnier AB äger Expressen, Dagens Nyheter och Dagens industri. 

Expressen är enligt de själva en liberal tidning. (Expressen, u.å) 

Dagens Nyheter beskriver deras politiska hållning på ledarsidan som liberal (Dagens Nyheter, 

2017a, 2017b)  

Dagens industri uppger ingen partipolitisk hållning men enligt de själva tar de ställning för 

näringslivet i de frågor som engagerar landets företagare. (Dagens industri, 2017) 

 

Stampen-gruppen som är en av Sveriges största mediekoncerner är ägare av Göteborgs-

Posten (Göteborgs-Posten, u.å). Vad gäller politisk inriktning finner vi ingen information 

kring detta på Göteborgs-Postens hemsida. I materialet förekommer dock ingen ledare från 

Göteborgs-Posten om konflikten mellan Byggnads och Byggindustrierna vilket vi då anser är 

av liten betydelse att vi inte vet deras politiska inriktning.  

TT Nyhetsbyrån förekommer som upphovsgivare till vissa artiklar inom de undersökta 

tidningarna och är enligt de själva en oberoende nyhetsbyrå vilken ägs av mediekoncerner, 

däribland Bonnier AB och Schibsted Sverige AB (TT Nyhetsbyrån, u.å. a, & TT 

Nyhetsbyrån, u.å. b) 

 

4.3.3 Källkritiska kriterier 

 

För att på ett vetenskapligt sätt förhålla oss kritiskt till det insamlade materialet använder vi 

oss av fyra olika kriterier för att undersöka materialet. I boken A matter of record (1990) 

förklarar Scott att det finns följande fyra kriterier för att undersöka ett dokuments kvalité 

(1990, s. 19-35), det vill säga att man undersöker materialet enligt följande kriterier: 

• Autencitet. Är materialet äkta och av ett otvetydigt ursprung? 

• Trovärdighet. Är materialet utan felaktigheter och förvrängningar? 
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• Representativitet. Är materialet typiskt när det gäller den kategori den tillhör? Om så 

inte är fallet, känner man till i vilken grad det inte är typiskt? 

• Meningsfullhet. Är materialet tydligt och begripligt? 

 

Med hjälp av Scotts fyra kriterier kan vi karaktärisera det inhämtade materialets kvalité. Det 

har samlats in via Retriever och är onekligen autentiskt på grund av detta. Gällande 

trovärdighet går det inte att veta om det finns felaktigheter som skett av misstag när det gäller 

tidningarnas presentation av information. Alltså kan det finnas felaktigheter vilket för oss är 

svårt att kontrollera och vilket kan vara en brist gällande trovärdighet. Just detta kriteriet är 

inte utav störst betydelse för oss då vi undersöker konstruktion av vetande och inte en 

presentation av korrekt information. När det gäller förvrängningar, den andra delen gällande 

trovärdighet skrivs ledarna utifrån politisk ideologi. Materialet i sig är då trovärdigt på så sätt 

att det är skrivet i en ledare i en tidning, men det som sedan sägs i ledaren kan ibland förefalla 

vara ”vinklat” utifrån tidningens politiska ställningstagande. Detta gör inte att dokumentet i 

sig förlorar värde, tvärtom kan dessa dokument vara intressanta att undersöka vad det gäller 

att konstruera vetande. Materialet är även representativt för konflikten vi undersöker, och 

materialet kan också betecknas som att vara meningsfullt för att undersöka våra 

frågeställningar.  

 

4.3.4 Avgränsning i urvalet av material 

 

Vi väljer att inte använda artiklar publicerade i de utvalda tidningarnas webbupplagor av flera 

skäl. Det största skälet är att dessa redigeras ibland i efterhand. Det gör att vi själva inte vet 

hur originalet såg ut när det publicerades, och vilka förändringar som har gjorts på originalet. 

Alla förändringar som har gjorts i efterhand skapar en "ny artikel" vilket gör att vi inte skulle 

analysera den originella artikeln utan en som har genomgått åtminstone en redigering, det kan 

vara saker som lagts till eller tagits bort vilket förändrar artikelns natur. Det gör då att 

trovärdigheten minskar för de artiklar som har redigerats (Scott, 1990) och blir en sämre källa 

för information och vetenskaplig undersökning vad det gäller konstruktionen av vetande. Ett 

annat skäl är hur den publicerade artikeln i webbupplaga uppfattas av läsaren. Som ett 

exempel: Läsare X kan ha läst en artikel i dess originella utformning, och läsare Y läser den 

några dagar senare när den har redigerats. Då kan X och Y ha två olika uppfattningar utifrån 
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att de läst en artikel som "original" och redigerad. Om vi som forskare använder detta 

redigerade material får vi aldrig veta vad läsare X har fått för information, eller om artikeln 

har fått ny information alternativt inte fått för information. Av dessa anledningar är det 

betydligt säkrare att använda tryckt material. Det är trovärdigt och det är autentiskt (Scott, 

1990), det är även i sin originella form, det har inte förändrats på något sätt samt att alla som 

har läst artiklarna har gjort så med samma förutsättningar.  

Ytterligare ett skäl är att webbupplagorna hade fler artiklar publicerade, som exempel kan 

nämnas Dagens industri som i webbupplagan di.se hade 93 artiklar publicerade gentemot 19 i 

den tryckta upplagan. Om vi hade analyserat webbupplagorna hade materialet blivit allt för 

omfattande för denna studie då vår avsikt har varit att analysera ett bredare urval av tidningar. 

 

4.3.5 Problem vid materialinsamling 
 

En viss problematik gällande programmet Retriever uppstod under insamling av vårt material. 

Vid ett tillfälle av inhämtning av artiklar sökte vi i Retriever på olika datorer. Vi nyttjade då 

samma sökord, samma inställningar, men fick upp olika sökalternativ gällande tidningar. En 

av datorerna visade Expressen.se som webbupplaga medan den andra inte gjorde det. På 

grund av detta kan Retriever innehålla brister som kan vara komprometterande för vår 

insamling av material. När vi har sökt efter artiklar har vi dock genererat samma antal artiklar 

oberoende av dator.  

 

4.4 Kodning 

 

Efter att materialet insamlats påbörjade vi vår kodning. För att söka efter teman i materialet 

använde vi oss av följande kriterier för tematisk textanalys: 

- Repetitioner – vilka teman som är återkommande 

- Lokala typologier eller kategorier –  det vill säga lokala uttryck som används på ett 

ovanligt sätt, och även kan vara fackspråk. 

- Metaforer och analogier  

- Övergångar – hur teman förändras i olika delar av materialet. 

- Likheter och skillnader – i hur aktörer kan beskriva ett tema på olika sätt 

- Språkliga kopplingar – om speciella ord används som används och syns i data. 
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- Saknade data – vilket material som saknas.   

(Bryman, 2013,s. 529) 

Utöver detta har vi sett det som nödvändigt att identifiera vilka aktörer som deltar i 

konstruktionen av vetande om konflikten.  

Vi började med att läsa igenom materialet grundligt för att sedan gå vidare med kodning. 

Kodningen utfördes av en av oss på dator och den andra skrev ut materialet och kodade med 

markeringspennor i olika färger. Sedan gick vi igenom materialet tillsammans och tittade på 

vilka teman som framkom. Därefter gjorde vi ännu en genomläsning för att undersöka om 

något hade missats. Inga nya teman framkom och vi ansåg därav att mättnad uppstått. 

Därefter utgick vi från vårt teoretiska ramverk med begreppen makt och vetande för att 

undersökta de teman som kodats fram från materialet. 

Vi identifierade flera olika teman genom att främst koda repetitioner. Detta såg vi som 

huvudkriteriet för att presentera ett tema för analys. Om vi såg någonting vi fann intressant, 

men som endast nämndes en gång, ansåg vi det inte vara ett tema. De kunde inte heller påstås 

vara representativt för materialet, eftersom det endast förekom en enda gång och var därmed 

inte lämpligt för analyskapitlet. Eftersom vår teori också inkluderar tystnader har vi också 

kodat enligt vad Bryman benämner som ”saknade data”. Detta kriteriet för att koda fram kan 

sägas stå i direkt kontrast mot repetitioner, men är nödvändigt för våra frågeställningar. 

Vissa teman kunde ses flera gånger, ett exempel på detta är användandet av orden "svenska 

modellen". Denna benämning användes inte i analysen. Orsakerna till detta var flera: Dels 

användes det inte på samma sätt inom rapporteringen, ibland var alltså svenska modellen 

någonting litet ibland någonting stort, dels så användes den i väldigt olika sammanhang, och 

slutligen kan det inte besvara våra frågeställningar om vilket vetande som konstrueras i 

dagstidningar om konflikten, och hur vetande konstrueras om konflikten. Relevansen av 

materialet till vår frågeställning har varit konstruktionen, alltså det som ständigt återkommer 

(repetitioner). Nedan visar på exempel av de teman och koder som framkom i 

kodningsprocessen. Teman och koder som inte användes i analysen belyses inte nedan.  

 

Teman   Exempel på koder 

1. Orsak till konflikt  1.1 Ackord 

   1.2 Maktkamp inom LO 

   1.3 Huvudentreprenöransvaret 
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2. Aktörer   2.1 Individ 

   2.2 Organisation 

 

3. Vetande   3.1 Vinkling av rapportering 

   3.2 Tillskrivning av egenskaper 

   3.3 Tystnader 

 

De teman som presenteras ovan var de som framkom i kodningen. Utifrån dessa teman valdes 

sedan citat ut som vi ansåg vara representativa för dessa teman för att visa på resultatet av vår 

analys. Det finns dock ett par undantag som kommer avhandlas i analysen, vilka presenteras 

för att visa på de motsättningar som finns i materialet.  

 

4.5 Forskningsetiska aspekter 
 

När en studie genomförs finns det fyra huvudkrav att följa för att studien ska vara av god 

forskningssed. Dessa fyra huvudkrav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011, s.18). Det material vi 

samlat in till vår studie är offentligt och det finns därmed inga etiska aspekter som 

problematiserar studien. Det finns inga motsättningar mot de fyra huvudkraven i 

genomförandet av denna studie. En etisk faktor som kan vara av relevans att diskutera i en 

dokumentstudie är förvanskning (Vetenskapsrådet 2011, s.107).  Det material som återges i 

analyskapitlet kommer att återges i sin naturliga form, om än i förkortad form, med 

hänvisning till ursprungskällan och förvanskning är därför en faktor som inte kan bli ett 

problem. Materialet är icke-reaktivt, det vill säga att den som studeras inte påverkas av det 

faktum att en observatör gör iakttagelser, material från tidningar är specifikt ett sådant 

exempel (Bryman 2013, s.310). Det finns därför inga etiska dilemman gällande en 

observatöreffekt. 

 

4.6 Forskningsposition 

 
Vi har genom vår utbildning och allmänbildning kännedom om Landsorganisationen Sverige 

(LO) och svenska modellen, men liten specifik kunskap om Byggnads och Byggindustrierna. 
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En av oss har utöver detta varit fackligt aktiv inom Handelsanställdas förbund som är en del 

av LO-kollektivet. Vi har även en förförståelse om dagstidningar, och om deras politiska 

inriktningar. Detta kan ha haft en påverkan under kodningsprocessen när teman genererades. 

Även under insamlandet av fakta gällande de olika tidningarna har vissa detaljer, såsom att 

Dagens industri konsekvent tar företagens sida gjort att forskarpositionen i viss mån försvåras 

eftersom kodningen av speciellt den tidningen genomförs med "facit i hand". På samma sätt 

kan en viss påverkan ske utifrån förförståelse vid kodningen av tidningarnas ledarsidor. Vi har 

dock genomgående varit medvetna om vår förförståelse och därmed haft ett kritiskt 

förhållningssätt till detta. Vi har även noggrant följt de kriterier som tidigare nämnts i avsnitt 

4.4.  
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5. Konstruktionen av vetande 

Syftet med denna studie har varit att studera hur konflikten mellan Byggnads och 

Byggindustrierna konstrueras i utvalda svenska dagstidningar och vilka aktörer som deltar i 

denna konstruktion i samband med avtalsförhandlingarna under 2016. I detta kapitel 

presenterar vi en analys av det empiriska materialet som består av 67 artiklar från sex 

svenska dagstidningar. Avsnitten presenteras utifrån de teman som framkom i kodningen och 

är således inte i kronologisk ordning. I det första avsnittet ger vi en sammanfattning av 

konfliktens överordnade händelseförlopp. Vidare avhandlas resultatet av analysen i tre 

avsnitt. Det första behandlar aktörer, det vill säga vilka aktörer som är framträdande i 

tidningarna. Det andra behandlar konstruktionen av konfliktens orsak. Det tredje behandlar 

vilka tystnader som identifierades i konstruktionen av konflikten.  

 

5.1 Sammanfattning av konfliktens överordnade händelseförlopp 
 

Det händelseförlopp som vi presenterar nedan är hur tidningarna har rapporterat om 

konflikten. Söndagen den 10 april 2016 rapporterar Göteborgs-Posten att Byggnads under 

gårdagen (9 april) avböjde medlarnas bud och att strejk kan bryta ut om ingenting händer i 

nya förhandlingar före tisdagen den 12 april (Bengtsson, 2016). Klockan 06.00 på 

tisdagsmorgonen den 12 april går 1 650 byggnadsarbetare över hela landet ut i strejk 

(Björnheden & Kennedy, 2016). Den 13 april varslar Byggindustrierna om att de kommer 

lägga en spegellockout (en direkt kopia av det strejkvarsel som ligger) från den 22 april 

(Kennedy, 2016b). Den 14 april rapporteras att inga förhandlingar pågår mellan parterna (TT 

Nyhetsbyrån, 2016b). Strejken fortsätter till måndagen den 18 april, alltså sex dagar senare, då 

konflikten avslutas genom att båda parterna accepterar medlarnas bud (Hållbus, 2016). 

 

5.2 Aktörer 
 

I de artiklar som vi har haft som underlag för denna studie förekommer olika aktörer som 

deltar i konstruktionen av konflikten. I de 77 artiklarna som vi har samlat från Aftonbladet, 

Expressen, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten 

förekommer följande aktörer: TT Nyhetsbyrån, Byggnadsarbetarnas förbund (Byggnads, 

representeras främst genom deras ordförande Johan Lindholm), Sveriges Byggindustrier 
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(Byggindustrierna, representeras främst genom förhandlingschefen Mats Åkerlind och Vd:n 

Ola Månsson), Landsorganisationen (LO), journalister, byggnadsarbetare, kommentatorer 

som genom sin statusposition i samhället ges en expertisroll i sakfrågan och ”vanligt folk” det 

vill säga de personer som tidningarna antingen intervjuar på gatan eller de privatpersoner som 

har skickat in insändare till tidningarna, och även tidningarna i sig är aktörer. Här kan vi se att 

en tidning är en organisation som agerar som en aktör, samtidigt som journalister är aktörer 

som agerar inom organisationen. Likväl är Byggnads och Byggindustrierna aktörer som 

organisationer, samtidigt som deras representanter är aktörer inom organisationen. Så vitt vi 

vet talar aktörerna sanning när de uttalar sina egna ståndpunkter. Självklart kan det vara att 

aktörerna inte är sanningsenliga, men det vi analyserar är det som publiceras och det är det 

som i sin tur konstruerar vetande. Det är alltså inte en fråga om sanningshalten i varje enskilt 

citat, utan detta är urvalet som existerar och det är det som vi förhåller oss till. 

 

5.2.1 Individers och organisationers aktörskap 

 

De olika aktörerna som kommer till tals i tidningarna uttalar sig utifrån den egna 

ståndpunkten i frågan, vilket framför allt gäller Byggnads och Byggindustrierna då de vill få 

fram sin ståndpunkt och åsikter gällande konflikten. Aktörerna bidrar till att konstruera 

vetande och det är enligt Foucault i relationen mellan de olika aktörerna som makten över att 

producera vetande uppkommer (Foucault, 2003a s. 24). Vi ser att dagstidningarna å ena sida 

är en aktör som väljer vilka journalister som bidrar till tidningens nyhetsrapportering, 

samtidigt som journalisterna i sig å andra sidan är aktörer som producerar innehåll i tidningen. 

Denna produktion sker dels genom journalisternas subjektiva tolkningar, samtidigt som de gör 

ett urval av vilka andra aktörer som citeras och därmed kommer till tals i tidningen och bidrar 

till vetandeproduktion. Journalister förekommer både som en nyhetsrapporterande aktör, men 

även som opinionsbildare genom ledarsidorna. I debattartiklar förekommer även andra 

opinionsbildande texter vilka är skriva av Byggnads och Byggindustrierna. 

Vidare kan man se att det även förekommer aktörer så som forskare som tidningar låter 

kommentera den pågående konflikten. I Göteborgs-Posten den 13:e april 2016 intervjuas 

Christer Thörnqvist, lektor i handel och företagande vid Högskolan i Skövde, som tidningen 

refererar till som ”oberoende expert på arbetsmarknadskonflikter” (Öhrn, 2016b) som får ge 

sin syn på konflikten och ”förklara” varför Byggnads strejkar.  Liknande ser vi i Dagens 

industri den 16:e april 2016 där tidningen ger nationalekonomen Lars Calmfors utrymme för 
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att kommentera konflikten och hans synpunkt på denna. I samma artikel intervjuas även 

Mario Gozzo som är ledamot i Industrins ekonomiska råd. 

Thörnqvist uttrycker att ”det handlar om att behålla ackorden” (Kennedy, 2016a) som 

anledning till att Byggnads strejkar. Calmfors säger att ”man behöver reformera 

avtalsmodellen” (Öhrn, 2016b) och Gozzo säger att han ”håller med om att industriavtalet 

behöver uppdateras” (Öhrn, 2016b).  

 

Detta urval av aktörer som inte tycks vara direkt berörda av konflikten ges i sammanhanget 

vad vi tolkar som en expertisstatus dels då de tillfrågas om kommentarer om konflikten utan 

att i vår vetskap vara direkt involverade i den. Vi tolkar detta som att aktörerna ges en 

expertisstatus utifrån sina yrkesroller och de kunskaper de innehar gällande ämnen som berör 

konflikten, detta på grund av att tidningarna skriver ut deras yrkestitel. På det viset ser vi att 

Thörnqvist bidrar till att legitimera bilden av ackord som det huvudsakliga fokuset för 

konflikten. Vidare bidrar Calmfors och Gozzo till att förstärka bilden av strejken som 

omodern när de talar om att det behöver ske en förändring. Detta är något som stämmer 

överens med det Foucault menar om att experter används för att legitimera vetande (Foucault, 

2003b, s. 16). Genom att Göteborgs-Posten och Dagens industri ger utrymme för dessa 

aktörer att kommentera konflikten kan vi se att de tillskrivs en expertstatus gällande 

konflikten och deras uttalande legitimerar konstruktionen av vetande.  

Sammanfattningsvis ser vi att det förekommer olika aktörer som bidrar till att konstruera 

vetande. Det vetande som skapas kan se olika ut för tidningarna. Vissa så som Göteborgs-

Posten och Dagens industri använder sig av experter för att konstruera vetande medan andra 

använder Byggnads och Byggindustrierna. Alla dessa aktörer var med och konstruerade 

vetande om konflikten.   

 

5.3 Konstruktionen av konflikten 
 

I de analyserade tidningarna konstruerades konflikten av olika aktörer som vi presenterade i 

avsnittet ovan. Rapporteringen om konflikten skedde i två steg, inledningsvis om ackord och 

senare även om maktkamp inom LO. Utöver att konstruktionen skedde genom journalisternas 

nyhetsrapportering förekom även andra aktörer som i ledare och debattartiklar bidrog till det 

vetande som konstruerades i tidningarna.   
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5.3.1 Ackordet sätts som fokus 

 

Konstruktionen av konflikten i de analyserade tidningarna kom att ha ackord som ett centralt 

tema. Den 31:a mars börjar Dagens nyheter (Nandorf, 2016a) och Dagens industri (Lindblad, 

2016) rapportera om ackord vilket fortsätter till den 12:e april när Expressen (Asplund, 2016) 

rapporterar om detta som orsak till konflikten. Ackordssystemet innebär att arbetsgivare och 

fack var tolfte vecka avtalar om ackordets innehåll. Detta innebär att arbete utförs mot en 

prestationslön, det vill säga att om ett arbete utförs innan avtalad tid baserad på 

genomsnittstiden för arbetsuppgifter fördelas vinsten mellan arbetstagare och arbetsgivare.  

 I början av konflikten syns ackord som en genomgående konstruktion av vetande. Det tar sig 

mer tydliga former i vissa tidningar. Som exempel lyfter Dagens Nyheter fram det som ett 

tema genom en artikel med rubriken: "Vi går hur långt som helst för ackordet" (Nandorf, 

2016b). Genom att rubriken är förklarande till vad artikeln kommer handla om ges läsaren 

information om att ackord är utav stor vikt vilket skapar vetande redan i läsningen av 

rubriken. Rubriken ger här således läsaren en tydlig koppling mellan Byggnads och ackord. 

Artikelns fokus ligger på ackordet, men det vi ser dock är att byggnadsarbetaren som 

intervjuas i artikel uttrycker en annan bild när han får följande fråga: 

 

”Men handlar det inte mest om att ni vill höja er lön fyra gånger om året?” 

(Nandorf, 2016b) 

Svaret som följer ger inte riktigt en fullt tydlig bild om att det endast är ackordet som är 

viktigt i avtalsrörelsen: 

 

"Lönen är inte det stora problemet i den här avtalsrörelsen. Det här handlar om 

maktförhållandet. Men sedan vill vi ju förstås ta del av de stora vinster som företagen gör 

i dag, de tjänar enorma pengar. Då vill vi vara med och dela på kakan."  

(Nandrof, 2016b) 

 

Här uttalar byggnadsarbetaren att det kan finnas andra villkor än ackordet som är viktiga för 

Byggnads, detta blir tydligt genom första meningen i sista citatet "lönen är inte det stora 

problemet". Där ser vi att det kan vara något annat än ackordet som är viktigt för 
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byggnadsarbetarna, vad detta kan vara framkommer dock inte. Ändå är ackordet vad artikeln 

fokuserar på och vad frågorna från journalisten till byggnadsarbetarna fokuserar på. Arbetaren 

i artikeln gör ett slags motstånd vilket i sig bidrar till att konstruera vetande om att ackord inte 

är huvudfrågan i konflikten. Dock är rubriceringen av artikelns fokus och journalisten som 

aktör bidragande till att konstruera vetande där ackord är huvudfråga i konflikten. Tidningen 

som aktör gör även ett val där de har makt att välja vem som de presenterar som representant 

för Byggnads i denna fråga. Dagens Nyheter väljer i detta fall att låta en byggnadsarbetare 

svara på vad det viktiga i konflikten är, snarare än en officiell representant för Byggnads. 

Även om byggnadsarbetaren som aktör säger att ackord inte är det viktigaste utan endast en 

del av konfliktorsaken vilket vi ser i sista meningen av citatet där han säger ”då vill vi vara 

med och dela på kakan”, fortsätter journalisten ställa frågor om ackordet. Journalisten som 

aktör väljer alltså att gå vidare med frågor om ackord även om hon hade möjlighet att gå 

vidare med den informationen byggnadsarbetaren gav när han svarade att ackord endast är en 

del i konflikten och inte helheten. Två dagar senare, den 10:e april i en artikel i Dagens 

Nyheter förstärks bilden om att det från Byggnads sida handlar om ackordet:  

 

"Flera fack i byggbranschen, däribland Byggnads, i en konstellation som kallas 6F har 

varslat om strejk för sina krav som i mångt och mycket handlar om ackordsystemet. 6F 

vill ha högre löneökningar än industrin."  

(Bouvin, 2016) 

Svenska Dagbladet har ungefär samma citat fem dagar tidigare, som kommer från TT 

Nyhetsbyrån: 

”Flera fack i byggbranschen såsom Byggnads och Målarna har varslat om strejk för sina 

krav som i mångt och mycket handlar om ackordsystemet. Dessa fack ingår i 

konstellationen 6F som begärt högre löneökningar än industrin.”  

(Olsson & Lindström, 2016) 

Artikeln som citeras ovan är skriven av TT Nyhetsbyrån som aktör, alltså konstruerar de 

vetande om vad orsaken till konflikten grundar sig i. Artikeln är även identisk med den som 

publicerades samma dag i Göteborgs-Posten (Olsson, 2016), därav ger de två tidningarna 

deras läsare samma verklighetsbeskrivning. Den konstruktion som här förmedlas till läsaren 

sker inte bara genom samma tema, men också genom att använda artikeln i Göteborgs-Posten 
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och Svenska Dagbladet, och nästan samma ord i Dagens Nyheter för att beskriva det som 

sker. Därmed är det ett exempel på hur vetande konstrueras av en aktör och kan även 

reproduceras av andra tidningar.  

Språkmässigt återanvänds ”mångt och mycket”. Uttrycket antyder att det kan finnas andra 

krav från Byggnads, men dessa väljer dock tidningarna att inte beskriva i dessa artiklar vilket 

vi här kan se som en slags tystnad. Tystnader kommer vi gå djupare inpå i avsnitt 5.4.  

Återigen kan vi se genom citatet ”mångt och mycket handlar om ackordsystemet” att ackord 

om det huvudsakliga i konflikten trots att Byggnads menar att så inte är fallet. I Göteborgs-

Posten erbjuder de en utomstående aktör - lektor i handel och företagande på Skövde 

högskola och enligt Göteborgs-Posten oberoende expert på arbetsmarknadskonflikter – att 

förklara vad strejken handlar om:  

”Det handlar om att få behålla ackorden. Det är ett speciellt lönesystem som finns i 

byggnadsbranschen och målare med flera. Man har valt att fortsätta att få lön med 

ackord, eftersom det är mer lönsamt. Så konflikten handlar om lönesystem och 

granskningssystem som en del av lönesättningen.  

(Kennedy, 2016b) 

Här använder Göteborgs-Posten en aktör som tidningen som aktör tillskriver expertisstatus, på 

grund av hans yrkestitel och kunskaper inom arbetsmarknadskonflikter. Denna aktör blir 

delaktig i att producera vetande som gör gällande att fokuset för strejken ligger på ackordet. I 

början av konflikten skedde en systematisk reproduktion av vetande om att ackord var den 

huvudsakliga konfliktfrågan. Gällande rapporteringen konstruerar den vetande om att 

ackordet var anledningen till strejken. Liknande kan vi se i en artikel i Dagens industri med 

rubriken ”Bråk om ackorden” (Öhrn) från den 11:e april 2016 där journalisten som aktör gör 

ett urval av citat som endast representerar företagarsidan och där dessa får berätta hur såväl 

strejken som ackord är skadligt för företagen. Aktörerna som kommer till tals i tidningen 

nämner inget annat än detta, och Byggnads ges inte heller utrymme för kommenterar i 

artikeln. På detta vis har tidningen i egenskap av aktör möjligheten att göra ett urval av citat 

som presenteras i artikeln, och de ger utrymme för att reproducera Byggindustriernas åsikter 

gällande konflikten.  

Som visat i ovan analyserade citat konstrueras vetande om ackord som en huvudfråga i 

konflikten. Vidare kan vi se att i de 67 artiklar vi kodade förekom ”ackord” totalt 89 gånger. 
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Detta kan sättas i relation till att ”huvudentreprenöransvaret” (även benämnt som ordning 

och reda av Byggnads) nämns totalt 14 gånger, varav aldrig i Göteborgs-Posten, och 

framställs av Byggnads själva som det huvudsakliga fokuset för deras strejk (berörs vidare i 

avsnittet 5.4.1). I majoriteten av sammanhangen beskrivs ackord som orsaken till konflikten. 

Att koppla strejken till enbart ackord skedde således genomgående i de utvalda tidningarna.  

  

5.3.2 Strejken får en ny orsaksförklaring 

 

Efter några dagar uppstår ett nytt tema där ackord inte längre är lika centralt i rapporteringen. 

Den 10:e april, alltså en tid in i nyhetsrapporteringen om strejken rapporterar tidningarna att 

ett nytt bud från medlarna har framförts:  

"Trots att vi tillmötesgått dem i ackordsfrågan väljer de ändå att säga nej till medlarnas 

bud, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier."  

(Bouvin, 2016) 

Enligt citatet ovan fortsätter strejken trots att Åkerlind säger att de har tillmötesgått Byggnads 

i ackordsfrågan. Att ackord inte längre kan vara orsaken till konflikten kan förstås utifrån två 

orsaker. För det första: Strejken fortsätter, alltså är det en indikation om att det inte är ackord 

som driver Byggnads strejk, och för det andra: Byggnads fortsätter strejken trots att olika 

aktörer, som vi visat i avsnitt 5.3.1, påstår att det handlar om ackordet.  Vidare uttalar sig 

Byggnads ordförande Johan Lindholm i både Svenska Dagbladet (TT Nyhetsbyrån, 2016a) 

och Expressen (Asplund, 2016) där han uttrycker att ”förslaget är innehållslöst” och inte tar 

upp Byggnads huvudsakliga frågor. Då Åkerlind säger att de har tillmötesgått Byggnads i 

ackordsfrågan blir konstruktionen av ackord som orsak till konflikten oförståelig, på grund av 

att Byggnads rimligtvis inte skulle fortsätta strejken när de har fått sitt ackord om detta endast 

var deras prioritet. I en analys av konflikten i Expressen den 12:e april erbjuds en annan 

förklaring till strejken än ackord:  

”Svenska Byggindustrier erbjöd Byggnads en låglönesatsning, en förbättrad 

jämställdhet, integration och en förbättrad arbetsmiljö. De tillmötesgick även dem i 

ackordsfrågan men de har inte gått med på ett ökat entreprenörsansvar. Självklart tjänar 

byggbranschen pengar på utländska entreprenörer som kan hålla lönerna nere.” 

(Gröning, 2016) 
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Här får läsaren ett annat perspektiv presenterat av en journalist på Expressen. Detta då artikeln 

står i motsats till den övergripande nyhetsrapporteringen genom att det är en analys som lyfter 

in andra förklaringar än att ackordet är huvudfrågan i konflikten. Här konstrueras annat 

vetande än i de flesta andra artiklarna. Det visar på att makt inte endast är något som innehas 

av en dominant grupp. Detta överensstämmer med hur Foucault menade att man ska se på 

makt, det vill säga att makt är relationellt och vetande konstrueras i relationen mellan 

individer (Foucualt, 2003a s. 29). Här lyfts alltså andra förklaringar fram vilket även 

konstruerar vetande om konflikten.  

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens industri och Expressens övriga rapportering 

erbjuder dock en annan förklaring till varför strejken fortsätter genom att låta aktören 

Byggindustrierna förklara varför Byggnads handlar såsom de gör: 

 

"Nu är det uppenbart att det bara handlar om en maktkamp inom LO förbunden om vem 

som sätter lönenivån. Vad 6F och Byggnads vill är att deras höglöneförbund ska dra ifrån 

ännu mer. De bryr sig inte om att det sker på de kvinnodominerade låglöneförbundens 

bekostnad. Att Byggnads vill frångå en solidarisk lönemodell som gett reallöneökningar 

åt alla är djupt oroväckande." 

(Bouvin, 2016) 

Citatet ovan syns även i Expressen två dagar senare (Asplund, 2016). Det förekommer även i 

en förkortad form i Svenska Dagbladet där Ola Månsson, VD för Sveriges Byggindustrier 

säger följande:  

”Men Ola Månsson tycker att det är tomt prat. Han menar att det pågår en maktkamp 

inom LO. Byggnads vill gå sin egen väg.  

- Det är en maktkamp inom LO-förbunden som handlar om vilket förbund som ska sätta 

lönenivån i Sverige, säger vd Ola Månsson”. 

(Cederblad, Brännström och Nordström, 2016-04-13) 

Här ser vi att orsaken till konfliktens förlängning konstrueras som en maktkamp inom LO, 

vilket är en sammanslutning av fackförbund och vilka Byggnads är en del av. Expressen, 

Svenska Dagbladet, och Dagens Nyheter låter en aktör i konflikten, nämligen en representant 

för Byggindustrierna och arbetsgivarsidan, Ola Månsson förklara vem som låter konflikten 

fortsätta och varför. Detta gör att strejkens fortsättning positioneras med nytt vetande. 
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Vetande konstrueras genom att tidningarna som aktör tilldelar Byggindustrierna ordet att 

definiera orsaken till strejkens fortsättning.  

Expressen bibehåller ackordet som förklaring till varför strejken fortsätter trots att det har 

uppstått en skiftning i rapporteringen. Efter att de citerar Byggnads ordförande där han 

benämner medlarnas förslag som ”innehållslöst” skriver journalisten under ordförandens 

uttalande följande citat:  

”Facket strider mot arbetsgivarnas krav på ändringar i ackordslönesystemet, men 

medlarna föreslog ett oförändrat avtal med samma lönesystem.”  

(Asplund, 2016) 

Vad vi ser är två olika konstruktioner i Expressen. Byggnads uttrycker att de strejkar för 

frågor utöver ackordet, medan Expressen som aktör rapporterar att konfliktens orsak är ackord 

trots informationen som Byggnads ordförande ger. Alltså väljer journalisten som aktör i detta 

fall att göra en egen bedömning av varför Byggnads strejkar, och därmed reproducera 

vetandet om ackordet som central stridsfråga för konflikten.  

I Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Industri, får aktören Byggnads möjlighet att 

förklara varför de tackade nej till medlarnas bud, och genom detta möjligheten att bidra till 

konstruktionen av vetande av konflikten. Citatet nedan är från Svenska Dagbladet där 

Byggnads ordförande Johan Lindholm kommer till tals, och presenteras här i det längsta 

format av tidningar som har publicerat citatet: 

”Förslaget vi fått från medlarna är tomt på förslag. Det innehåller ingenting, säger 

Byggnads ordförande Johan Lindholm.  

- Vi gick in i den här avtalsrörelsen med framtidsinriktade frågor som att se till att vårt 

huvudentreprenörsansvar vässades till lite, att få lite ordning och reda ute på våra 

arbetsplatser.”  

(TT Nyhetsbyrån, 2016a) 

Detta citat visar än en gång att det enligt Byggnads finns ett annat fokus för strejken, 

nämligen det som Lindholm dels som aktör och dels som representant för Byggnads uttrycker 

vilket är att huvudentreprenöransvaret är en orsak till konflikten. Som nämnt ser vi här att 

Lindholm och Byggnads via honom får möjligheten att bidra till konstruktionen av vetande 

om konflikten baserat på deras egen ståndpunkt. Vetande som konstrueras om 
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huvudentreprenöransvaret skiljer sig från det experter, Byggindustrierna och i stor 

utsträckning även tidningarna som konstruerar vetande om ackord som orsaken till konflikten. 

Vidare kommer vi beskriva hur konstruktionen av vetande har skett genom ledare och 

debattartiklar.  

 

5.3.3 Konstruktionen av konflikten genom ledare 

 

I tidningarnas ledare konstrueras ackord som huvudsaklig orsak till strejken, detta gäller såväl 

när ackord är det som rapporteras som orsak till strejken, men även när rapporteringen ändras 

till att fokusera på maktkamp inom LO. I en ledare utan signering i Expressen från den 14:e 

april 2016 skrivs följande: 

 

”Med den stora efterfrågan ser Byggnads - arbetsmarknadens mest konfliktbenägna 

förbund - helt enkelt en möjlighet att klämma ut ännu mer pengar ur arbetsgivarna.” 

 

Genom hela ledaren upprepas flera av Byggnads ståndpunkter om att konflikten kan handla 

om någonting annat än ackordet, och dessa förkastas, ett exempel är detta: 

”Byggnads vill gärna förmedla en bild av att giriga kapitalister står mot rakryggade 

byggjobbare. Men i denna konflikt är det snarare arbetare som står mot arbetare. […] 

Byggnads låtsas dock som att konflikten i stort sett inte alls skulle handla om pengar. 

Fackliga företrädare låter exempelvis påskina att strejken skulle handla om ett försvar 

av ackordsystemet. Men det är en ihålig förklaring då fackförbundet även har förkastat 

det senaste av medlarnas bud där lönesystemet skulle vara orört.” 

(Ledare Expressen, 2016) 

Denna ledare som återfinns i Expressen konstruerar vetande om att ackord är konfliktens 

huvudorsak och genomför på samma gång en tydlig argumentering för att Byggnads strejk 

inte kan ha ett annat syfte. Aktören eller aktörerna som har skrivit denna ledare kan inte 

beskrivas då de inte namnges. Vi får endast analysera utifrån det vår empiri berättar för oss, 

alltså: detta är en ledare i Expressen och vad som sägs i denna ledare. Tidningarnas ledare är 

dess utrymme för att belysa utvalda ämnen som de anser aktuella, som i detta fall konflikten 

mellan Byggnads och Byggindustrierna. Författaren eller författarna som aktör/er fokuserar 
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här på Byggnads argument för strejken och konstruerar vetande om att Byggnads skäl till 

strejken är felaktiga. Konstruktionen om Byggnads argument som felaktiga sker genom 

användningen av ord som exempelvis att Byggnads vill ”förmedla”, ”låtsas” och ”påskina”.  

Även Svenska dagbladet har en ledare skriven av Jonatan Lönnqvist, operasångare samt 

borgerlig skribent vid tidningen. Lönnqvist skriver följande:  

”Skråmentaliteten inom Byggnads gynnar först och främst förbundet självt, inte deras 

medlemmar. Systemet med prestationslöner, så kallade ackord, ger sysselsättning åt 

Byggnads kommissarier som var tolfte vecka ska förhandla med arbetsgivaren om hur 

mycket extra byggarbetarna ska få i lön. […] Någon möjlighet för den snickare som gjort 

ett extra bra jobb att få en belöning finns inte. Nej, kollektivism är ledordet - hela 

arbetslaget ska få en likvärdig del av kakan. Förutom att det är dålig personalvård, är 

det också ett system som premierar snabbt och slarvigt arbete framför ansvarstagande 

och kvalitet: den som exempelvis upptäcker brister har inget incitament att göra sin röst 

hörd.”  

(Lönnqvist, 2016) 

I ledaren konstrueras främst vetande om ackord som huvudfråga i konflikten mellan 

Byggnads och Byggindustrierna. Huvudentreprenöransvaret nämns även i ledaren, men det 

som blir artikelns kärna är att Byggnads först och främst är ute efter ackordet. När Lönnqvist 

skriver att: ”så kallade ackord, ger sysselsättning åt Byggnads kommissarier som var tolfte 

vecka ska förhandla med arbetsgivaren om hur mycket extra byggarbetarna ska få i lön.” 

(Lönnqvist, 2016) antyder han att Byggnads slåss för sitt ackord på grund av att de vill behålla 

själva ackordet i sig, och att Byggnads inte är intresserade av de eventuella ekonomiska 

fördelar det kan innebära för deras medlemmar. Vi ser även här ett exempel på hur vetande 

som konstrueras bidrar till att framställa Byggnads avsikter som negativa. När Byggnads 

avsikter utmålas som negativa och felaktiga uppstår därav vetande att Byggindustriernas 

avsikter är legitima. Ett exempel är när Lönnqvist i ledaren skriver om ”kollektivism” som en 

negativ konsekvens av Byggnads avsikter, vilket i sammanhanget blir ett oförståeligt 

resonemang då Byggnads är ett fackförbund och kollektivism är en betydande del i facklig 

organisering (t ex. kollektivavtal). Vidare fortsätter Lönnqvist:  

”Den fråga man ställer sig är hur mycket Byggnads drivs av en vilja att ge sina 

medlemmar omotiverade löneökningar och hur mycket det helt enkelt handlar om att 

positionera sig i en maktkamp mellan LO centralt och 6F - där Byggnads ingår. Denna 
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maktkamp utkämpas dessutom i en tid när bostadsbristen är akut. En oansvarig 

lyxstrejk.”  

(Lönnqvist, 2016) 

Lönnqvist reproducerar vetande om maktkampen inom LO genom att ställa sig frågan ”hur 

mycket Byggnads drivs av en vilja ett ge sina medlemmar omotiverade löneökningar och hur 

mycket det helt enkelt handlar om att positionera sig i en maktkamp mellan LO centralt och 

6F” (Lönnqvist, 2016). Lönnqvist framställer inte strejken som endast dålig för branschen 

utan påpekar även att det sker när ”bostadsbristen är akut” vilket i sammanhanget kan ses som 

en negativ konsekvens för allmänheten. Det går inte att utröna om Lönnqvist har någon form 

av kunskap eller expertis gällande arbetsmarknadskonflikter och i sin roll som borgerlig 

skribent uttrycker han personliga åsikter i ledaren. Ledaren är en plats som representerar 

tidningens politiska hållning, och vi ser här att skribenten genom sina egna åsikter blir 

representativ för Svenska Dagbladet politiska hållning. Denna ledare har som tidigare nämnts 

skrivits av en borgerlig skribent och operasångare. Det är därmed en avvikande aktör på det 

viset att dennes yrkesroll som operasångare inte är relevant till strejken. Vad gäller ”borgerlig 

skribent” däremot kan vi se till den etymologiska betydelsen av borgerlig där ”borgerlig” i 

ordets betydelse enligt nationalencyklopedin (NE, 2017a) är synonym till icke socialistisk. 

Därmed framstår denna aktörs intention att konstruera vetande utifrån ideologisk grund.  

 

5.3.4 Konstruktionen av konflikten genom debattartiklar 

 

I en debattartikel från den 12:e april 2016 i Göteborgs-Posten skriver Andreas Brendinger, 

representant för Sveriges Byggindustrier Väst följande:  

”Förhandlingar om ackord innebär alltid en risk för konflikt. Så borde det inte vara. Här 

har vi och Byggnads ett gemensamt ansvar att hitta lösningar. Ett steg är att underlätta 

att träffa lokala avtal och slippa ständiga förhandlingar.”  

(Brendinger, 2016) 

Debattartikeln centrala tes kretsar kring ackordet, och inga andra av konfliktens frågor nämns 

i artikeln vilket i sig reproducerar vetande om att strejken endast handlar om ackord. 

Brendinger skriver att ”förhandlingar om ackord innebär alltid en risk för konflikt” vilket 

visar på en negativ aspekt av ackord. Göteborgs-Posten som aktör låter här Brendinger som 

aktör och representant för Byggindustrierna skriva en debattartikel. Brendingers roll som 
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representant för Byggindustrierna framstår som tydlig när han skriver ”här har vi och 

Byggnads ett gemensamt ansvar”, där ”vi” står för Byggindustrierna.  

 

Dagens industri har även en debattartikel vilken är skriven av representanter från 

företagssidan. Tre verkställande direktörer från tre byggbolag skriver följande i en 

debattartikel med rubriken ”Ta bort ackord i byggsektorn” (Karlström, Göransson och 

Wågström, 2016). 

”Ett av de mest omoderna inslagen i Byggavtalet är tvånget om ackordslön. Ackordslön 

innebär, precis som det låter, att du får betalt i relation till hur snabbt du arbetar. Så vill 

vi inte jobba. Det är en princip som står i direkt strid med vårt arbete med att stärka 

säkerheten, öka samarbetet och kvalitén på arbetsplatserna. Det är hög tid att övergå till 

en trygg och förutsägbar månadslön, som på alla andra delar av arbetsmarknaden […] 

Resultatet blir en arbetsplats där människor mår dåligt, arbetstempot går ned och 

projektet riskerar att försenas.”  

(Karlström, Göransson och Wågström, 2016) 

Rubriksättningen reproducerar vetande om ackordet som orsak till konflikten, och ger en visar 

på att debattartikelns fokus ligger på ackord. I citatet ovan ser vi att de verkställande 

direktörerna uttrycker att ackord ”står i direkt strid” mot en säker arbetsplats, därav 

konstrueras vetande om att så länge ackordet finns kommer arbetsplatsen att vara osäker och i 

dess förlängning är det Byggnads som vill ha ackord och därmed skapar Byggnads osäkra 

arbetsplatser. Skribenterna av debattartikeln menar att ackord innebär ”att du får betalt i 

relation till hur snabbt du arbetar”. De menar således att ackord kan bidra till ett högt tempo, 

samtidigt som skribenterna även skriver följande gällande ackord: ”arbetstempot går ned”. 

Argumenten skribenterna framför gällande ackord blir här oförståeliga där de konstruerar 

vetande om ackord som negativt på ett sådant sätt att det uppstår motsägelser. Skribenterna 

skriver å ena sidan att ackord kan dra upp tempot på arbetsplatsen, och å andra sidan att 

ackord kan dra ned arbetstempot. 

Sammanfattningsvis är temat ackord det som konstrueras som orsak till konflikten i alla 

tidningar utan Aftonbladet. Ackord tas upp som huvudskälet till strejken av ledarsidor, 

debattartiklar och alla andra aktörer förutom Byggnads och dess representanter. När strejken 

fortsätter trots att Byggindustrierna tillmötesgått Byggnads i ackordsfrågan fortsatte dock 
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flera aktörer att reproducera vetande om ackord men även ”maktkamp” inom LO som orsak 

till konfliktens fortgång.  

 

5.4 Tystnader 
 

Tystnader är en del av Foucaults begrepp ”vetande”. Det vetande som konstrueras om 

konflikten uppstår inte endast i det som faktiskt sägs och trycks i tidningarna, utan konstrueras 

även i det som faller bort i urvalet. Tystnader i resultatet har kategoriserats på tre sätt. För det 

första är det konkreta tystnader, det vill säga att information som kan vara utav relevans för 

någon part i konflikten har utelämnats. För det andra är tystnader även det utrymme olika 

aktörer och åsikter ges i tidningarna, detta då tidningen som aktör lyfter fram ena parten i 

konflikten uppstår tystnad gällande andra parten. För det tredje är tystnader även de 

motsägelser som förekommer i materialet. I materialet har vi identifierat olika teman som 

tystnader är kopplade till. De uttryck för tystnader vi har identifierat i materialet är ”tystnader 

om ordning och reda” som presenteras i avsnitt 5.4.1 och ”tystnader om konfliktens avslut” 

som presenteras i 5.4.2.  

 

5.4.1 Tystnader om ordning och reda 

 

Ordning och reda är ett återkommande uttryck i tidningarna och likställs i de allra flesta fall 

med huvudentreprenöransvaret. I följande citat från representanter för Byggindustrierna och 

Byggnads uppstår en oklarhet kring uttrycket ”ordning och reda”.  

”Det är historielöst och vittnar om en respektlöshet mot en modell som gett ordning och 

reda i många år och dessutom bra reallöneökningar", säger Mats Åkerlind, 

förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.”  

(Olander, 2016) 

”Byggnads ordförande Johan Lindholm kontrar med att arbetsgivarna vill inskränka 

ackordslönesystemet och "konsekvent förhalat" förhandlingar om ordning och reda på 

arbetsmarknaden, jämställdhet och mångfald.”  

(Lindblad, 2016)  
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Vad som menas med ”ordning och reda” i citaten ovan, och i flertalet andra fall förklaras inte. 

Meningen sedd i dess enkelhet i det sistnämnda citatet, "förhandlingar om ordning och reda 

på arbetsmarknaden" kan betyda ett flertal saker så som arbetsmiljö, anställningsavtal, 

kollektivavtal, pension, vad som än kan sägas vara en del av arbetsmarknaden. Som sågs i 

avsnitt 5.3.1 gällande ackord presenterades förklaringar kring innebörden av ackord. Vad dess 

fördelar var, dess nackdelar och hur det påverkade för båda parter. Huvudentreprenöransvaret, 

som tidigare nämnt är även något som diffust refereras till som ”ordning och reda” och 

förklaras i långt mindre utsträckning än ackordet och i Göteborgs-Posten inte alls. Som nämnt 

ovan i avsnittet om ackord 5.3.1 används ordet ackord 89 gånger och 

huvudentreprenöransvaret/ordning och reda 14 gånger och vi kan därför anta att fokus på 

konstruktionen av vetande om konfliktens orsak istället har legat på det förstnämnda. 

Självklart kan ett flertal av dessa anledningar samverka, och vi har i detta arbete varit 

begränsade i vår metod från att utröna varför, vi kan istället endast konstatera att innebörden 

sällan förklaras. Detta ser vi som en slags tystnad kring vad som menas med ”ordning och 

reda”. 

En av förklaringarna till vad huvudentreprenöransvaret handlar om i vårt material finns att 

läsa i Expressen den 12:e april 2016 i en längre analys där Lotta Gröning, journalist, debattör 

och historiker ger följande förklaring:  

”Det är vanligt med underentreprenörer som har arbetskraft med betydligt lägre löner 

än de svenska. Byggnads kräver att deras ansvar som huvudentreprenör vässas för att de 

ska ha bättre kontroll ute på arbetsplatserna. Kravet på inflytande på arbetsplatserna 

handlar om långa entreprenörskedjor som enligt Byggnads är grogrunden för social 

dumping, låga löner, urusla villkor och dessutom dålig arbetsmiljö. Byggnads kämpar 

för att behålla lönenivån, ackordssystemet och att de svenska kollektivavtalen ska gälla 

alla. Ilskan inom fackförbundet har grott länge.”  

(Gröning, 2016) 

 

Citatet ovan konstruerar vetande gällande vad huvudentreprenöransvaret handlar om och är 

även den enda gången i Expressens rapportering som huvudentreprenöransvaret nämns. 

Gröning skriver att ”Byggnads kräver att deras ansvar som huvudentreprenör vässas för att 

de ska ha bättre kontroll ute på arbetsplatserna” vilket konstruerar ett motiv till Byggnads 

orsak till strejken. Citatet ger en inblick i vad Byggnads anledning till att driva själva frågan 
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om huvudentreprenöransvaret handlar om, och Expressen är den enda tidning som med detta 

berättar ingående om de aspekter som kan vara upphovet till Byggnads syfte till att driva 

frågan. Å andra sidan är det Gröning som aktör som framför detta resonemang. I Expressens 

övriga artiklar förekommer ingen vidare förklaring eller rapportering kring 

huvudentreprenöransvaret som strejkfråga. Som tidigare nämnts i avsnitt 5.3 är ackord det 

som konstrueras som den dominerande orsaken till strejken vilket är något som ifrågasätts av 

Byggnads och byggnadsarbetarna själva och vi ser att det uppstår en tystnad i rapporteringen 

kring detta.  

I Göteborgs-Postens rapportering ger tidningen varken en förklaring gällande 

”huvudentreprenörsansvaret” eller ”ordning och reda”. Däremot finns en mening som kan 

syfta till just detta där en byggnadsarbetare säger följande i en artikel:  

”Den handlar också om hur mycket arbetsgivarna ska ha rätt att flytta på arbetstider 

och Byggnads inflytande på arbetsplatserna.”  

(Kennedy, 2016b) 

Huruvida detta faktiskt syftar på huvudentreprenörsansvaret är svårt att veta då varken 

journalisten eller byggnadsarbetaren ger en vidare förklaring till vad det syftar till. Här ser vi 

att tystnaden kring detta i Göteborgs-Posten bidrar till att konstruera vetande där 

”huvudentreprenöransvaret” och ”ordning och reda” hamnar i periferin.  

Varken ”ordning och reda” eller ”huvudentreprenörsansvaret” konstrueras aldrig i Dagens 

Nyheter som den huvudsakliga orsaken till konflikten. I Dagens Nyheter den 13:e april 2016 

förekommer en nyhetsartikel med fokus på Byggindustriernas lockout. I denna artikel avsätts 

endast följande bildtext till att nämna ”ordning och reda” där två byggnadsarbetare och tillika 

strejkvakter kommenterar strejken: 

 

"Viktigast med strejken är ordning och reda, att stoppa lönedumpningen på byggena, att 

folk inte ska jobba för 80 kronor i timmen". Det säger strejkvakterna Peter Kuzmanowsky 

och Hans Eriksson"  

(Nandorf, 2016c) 

I artikeln agerar journalisten eller redaktionen som aktör genom att lägga citatet från 

strejkvakterna som en kommentar till en bildtext. Strejkvakterna blir i detta aktörer som 

representerar Byggnads i konflikten, och får på så sätt konstruera vetande om Byggnads 
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anledningar till strejken. Nyhetsartikelns fokus är dock inte på strejkvakterna, istället är det 

andra aktörer som representerar Byggindustrierna och Byggandsordförande som intervjuas i 

artikeln. De två strejkvakterna får endast komma till tals genom bildtexten.  

I en debattartikel skriven av Krister Wikander, medlem i Byggnads, den 14:e april 2016 i 

Aftonbladet skriver Wikander följande: 

”Vi från byggnads var offentliga redan från början med våra krav, ordning och reda på 

arbetsplatserna, låglönesatsningar och rätten till våra löneformer.”  

(Wikander, 2016)  

Wikander är i detta en aktör som blir representant för Byggnads i debattartikeln. Wikander 

skriver i citatet ovan om ”ordning och reda” vilket är något som sägs i flera andra tidningar 

under konfliktperioden och framförs i liknande ordalag av aktörer som representerar 

Byggnads. ”Ordning och reda” ligger som en tystnad i ett aktörsperspektiv då inga andra 

aktörer uttrycker sig om detta förutom Lotta Gröning i Expressen som nämnts tidigare i detta 

avsnitt och i avsnitt 5.3.2. Konstruktionen av konflikten blir i och med detta i stor 

utsträckning homogen då tidningarna som aktörer och aktörer inom dessa i stort sätt 

reproducerar vetande där ”ordning och reda” och ”huvudentreprenöransvaret” inte ges 

samma utrymme som den andra orsaksförklaringen, det vill säga ackord. I sin helhet är det 

ytterst få tidningar som aktörer som beskriver vad huvudentreprenöransvaret innebär. Vad vi 

kan se i vårt material är dock att Byggnads återkommande menar att deras fokus är 

huvudentreprenöransvaret/ordning och reda.  

 

5.4.2 Tystnader om konfliktens avslut 

 

Ytterligare en tystnad som identifierades i materialet är hur konflikten mellan Byggnads och 

Byggindustrierna avslutades. I Dagens Nyheter, Aftonbladet, Göteborgs-Posten och Svenska 

Dagbladet förekommer artiklar som rapporterar om avslutet. I Expressen och Dagens industri 

förekommer ingen artikel i de trycka upplagorna med information om konfliktens avslut. I de 

tidningar som rapporterar om konfliktens avslut förekommer däremot en tvetydig beskrivning 

av vad som har förhandlats fram i slutändan. I Dagens Nyheter den 19:e april 2016 finns 

följande att läsa:  

 

”Det avtal som Byggnads accepterade efter nära en veckas strejk är en omfattande 
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reträtt. Byggnads krävde 3,2 procent. Det blev 2,2. […] Ackordslönesystemet försvaras 

inte mer genom det slutliga avtalet än genom det förbundet med buller och bång 

avfärdade för en vecka sedan. Byggnads hade krävt "ordning och reda" med fullständig 

information om alla underentreprenörer, även på andra avtalsområden. Det berörs inte 

i det nya avtalet. Kraven på "pengar ur produktionen" för satsningar på kvinnor och 

invandrare blev det heller inget av.” 

(Nandorf, 2016e) 

 

Detta citat kan inte sägas vara representativt för rapporteringen om konfliktens avslut på 

grund av att det mer detaljerat beskriver vad som var med i avtalet. Journalisten förmedlar i 

artikeln information om hur avtalet förhåller sig till ackord, ordning och reda, satsningar på 

kvinnor och invandrare och den slutliga procentuella löneökningen för Byggnads medlemmar. 

Övriga tidningar rapporterar istället om att strejken är avslutad genom korta citat med 

kommentarer från antingen en eller båda parter i konflikten.  

 

I Aftonbladet den 18:e april 2016 citerar tidningen Torbjörn Hagelin, Byggnads 

avtalssekreterare:  

 

- Vi är stolta över att ha fått bort attackerna på lönesystemet och arbetstiderna. Vi är 

stolta över att ha fått till en låglönesatsning. Det ska bli ordning och reda på 

arbetsplatserna med hur fullmakter ska hanteras, säger han. […] Det finns också en 

satsning på ökad jämställdhet och mångfald inom den mansdominerade byggbranschen, 

där det nu ska bli lättare för nyanlända att få jobb och kvinnor ska få ett bättre 

bemötande.” 

(Hållbus,2016) 

 

Tystnaden i detta är att det i nyhetsartikeln inte förekommer information om vad avtalet 

innehöll, och framför allt vad som återigen benämns som ”ordning och reda” innebär. De 

olika tidningarna, det vill säga Dagens Nyheter och Aftonbladet presenterar även två olika 

förklaringar på konfliktens avslut. Dagens Nyheter skriver att Byggnads inte fick igenom 

majoriteten av sina krav medan Aftonbladet å andra sidan skriver, med Hagelins citat att 

Byggnads fick igenom en mängd olika krav. Vi kan även se att Dagens Nyheter presenterar en 

”fakta ruta” om konfliktens avslut medan Aftonbladet istället låter Byggnads avtalssekreterare 

uttala sig om avslutet. Tidningarna presenterar olika versioner av avslutet och konstruerar 
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därmed olika vetande om konfliktens avslut. Svenska Dagbladet nämner den 20:e april 

(Nordström, 2016) kortfattat i en artikel att konflikten är avslutad och avtalets innehåll, vilket 

även Göteborgs-Posten gör den 18:e april 2016 (Jansson, 2016) dock utan information om 

avtalets innehåll.  

 

Sammanfattningsvis har vi i detta avsnitt visat på att det i vårt material förekom en rad olika 

tystnader i konstruktionen av vetande om konflikten. Vi visade inledningsvis att 

”huvudentreprenöransvaret” och ”ordning och reda” förekom i konstruktionen av vetande, 

dock presenterades endast ett fåtal förklaringar av dess innebörd vilket står i konstrast mot 

ackord. Förutom en journalist, Lotta Gröning, har den enda aktören som har diskuterat dessa 

teman varit Byggnads och dess representanter. Vidare visade vi i detta avsnitt att 

rapporteringen om konfliktens avslut var tvetydig då informationen om det slutliga avtalet 

framstod som oklar beroende på vilken tidning som rapporterade om avtalet samt att 

tidningarna rapporterade om avslutet i olika utsträckning (och vissa inte alls),   
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6. Avslutande diskussion och konklusion 

I denna studie har vår avsikt varit att undersöka hur konflikten mellan Byggnads och 

Byggindustrierna konstrueras genom olika aktörer i utvalda svenska dagstidningar i samband 

med avtalsförhandlingarna under 2016. I resultatet såg vi sammanfattningsvis att det i 

förhållandet mellan olika aktörer uppstod en maktdimension inom vilken vetande 

konstruerades om konflikten i fråga. Ett framträdande tema var ackord, och vi kunde även se 

att tidningarna gjorde ett urval kring vilka ämnen som släpptes fram som relevanta för 

konflikten. Kopplat till detta var även tystnader som uppstod genom antingen urval eller 

motsägelser, speciellt kring konfliktens avslut. I detta kapitel knyter vi analysen till tidigare 

forskning, teorier och metod. 

 

6.1 Konstruktion av vetande i förhållande till teori 
 

Makt och vetande, där även tystnader ingår, samverkar och såväl producerar som 

reproducerar den samhällskontext de verkar inom (Foucault, 2003b, s. 33). Vi presenterar 

makt och vetande i två avsnitt nedan, men vill poängtera att de ständigt samverkar med 

varandra på det viset att vetande uppkommer i maktrelationer och makt uppkommer i 

vetandekonstruktioner.   

 

6.1.1 Konstruktionen av vetande 

 

I materialet har vi genomgående sett att de utvalda tidningarna har konstruerat ackord som 

orsak till konflikten även om det har förekommit undantag, så som i Aftonbladet där det inte 

har nämnts. I analysen framkommer även att vissa tidningar har använt samma citat, och även 

artiklar i olika tidningar vilket kan ses som ett reproducerande av vetande. När tidningarna 

framställer ackord som huvudfrågan i konflikten kan det skapa vetande hos allmänheten om 

att detta är det mest relevanta att fokusera på i konflikten. Det är alltså i ett sådant vetande 

makten finns (Foucault, 2003b s. 33). Vetandets konstruktion förstärks även genom 

användandet av expertis. Foucault menar att experter används för att legitimera vetande och 

praktiker för konstruktionen av vetande (Foucault, 2003b s. 16). Vi har sett detta tydligt när 

Göteborgs-Posten intervjuar en lektor i handel och företagande som i sin expertroll får ge sin 

syn på konflikten. Lektorn innehar en viss samhällsposition på grund av sin yrkesroll och 
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genom hans uttalande legitimerar även tidningen konstruktionen av ackord som orsak till 

konflikten. Övergripande kan vi se att tidningarna, och journalisterna som aktörer kan göra ett 

urval av vem som ges utrymme i tidningarna och vilket vetande som därmed produceras eller 

reproduceras. Vetande konstrueras även i det som utelämnas. Som vi har redogjort för i 

kapitel 5 (Konstruktionen av vetande) gör tidningarna ett urval i materialet och beslutar 

därefter vad som anses ha ett nyhetsvärde för allmänheten. Ett tydligt exempel på när detta 

sker är i slutskedet av konflikten då Dagens industri och Expressen inte publicerar något om 

avslutet i de trycka publikationerna. Vidare ser vi att rapporteringen i Aftonbladet menar att 

Byggnads fick igenom de flesta av sina krav, medan Dagens Nyheter å andra sidan 

rapporterar att de inte fick igenom majoriteten av sina krav. I Göteborgs-Posten skapas även 

en tystnad kring detta då deras läsare inte fick någon information om vad avtalet innehöll. 

Enligt Foucault är även tystnader något som konstruerar vetande (2001, s. 41) vilket vi även i 

analysen av materialet då vi upptäckte tystnader vilka även konstruerade vetande om 

konflikten.  

Sammantaget ser vi i resultatet att det inte är ett övergripande homogent vetande som skapas i 

tidningarnas samlade mediebild. Olika tidningar skapar olika vetanden och tystnader, dock 

konstruerade de flesta tidningarna i vissa aspekter homogent vetande. Som exempel såg vi 

reproducerandet av artiklar och citat i stor del av rapporteringen. Tidningen är en aktör i sig 

som har ett maktförhållande i relation till andra aktörer vilka i sin tur påverkar konstruktionen 

av vetande. Detta visar på att makt inte är något som utövas av en enskild maktinnehavande 

aktör, det är snarare något som uppstår i relationen mellan olika aktörer (Foucault, 2003a s. 

29).  

 

Gällande att konstruera olika vetanden är ackord och huvudentreprenöransvaret två 

intressanta teman att titta på. Ackordet drivs med störst fokus i de flesta tidningarna, däremot 

nämns ordet aldrig i Aftonbladet vilket konstruerar ett helt annat vetande för dess läsare. 

Huvudentreprenöransvaret å andra sidan nämns i de flesta tidningarna. Här är det däremot 

Göteborgs-Posten som inte rapporterar om detta ord vilket konstruerar ett helt annat vetande 

för deras läsare. Även hur olika tidningar har rapporterat skiljer sig sinsemellan, alltså 

konstrueras flera olika vetanden beroende på vilken tidning läsaren läser. Makten att 

konstruera vetande blir således individuell till varje tidning och de aktörer som verkar inom 

tidningen, och på så vis skiljs makten åt genom olika tidningar.  
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6.1.2 Maktrelationen i konstruktionen av vetande 

 

Tidningarna som aktörer gör ett urval dels vad det gäller vilka aktörer så som journalister eller 

debattartikelförfattare publiceras i tidningarna, och dels genom att dessa aktörer i sin tur gör 

egna urval. Journalister som aktörer har möjlighet att sätta agendan till vad andra aktörer 

kommer fokusera på genom att ställa frågor, då frågorna till stor del bestämmer vilken 

riktning intervjun tar. Journalister kan även sätta agendan genom att de kan välja vilken 

information eller fakta som ska inkluderas i rapporteringen. Vidare finns tidningarnas 

redaktioner som aktörer vilka beslutar om innehåll och publicering. Detta gör att tidningarna 

och journalister i förhållande till andra aktörer har möjligheten att genom deras praktiker göra 

ett urval vilket ger en opinionsbildande möjlighet att konstruera vetande. Det är alltså 

relationen mellan de olika aktörerna och i deras konstrueras av vetande som makten 

manifesteras (Foucault, 2003a s. 29, Foucault, 2002, s. 105) 

 

6.2 Konstruktionen av vetande i förhållande till tidigare forskning 
 

Vår analys av de utvalda tidningarnas konstruktion av konflikten mellan Byggnads och 

Byggindustrierna bekräftar de fynd som syns i Strömbäcks (2008) studie, nämligen att media 

skapar och påverkar vilken kunskap som förmedlas till allmänheten. Detta blir tydligt i det 

som framkom i analysen gällande ackord där vi kunde se att det förekom homogenitet i 

rapporteringen trots att aktörer som deltog i detta skapande inte representerade samma 

intressen. Samtidigt visade vi att det ändå finns skillnader i konstruktionen av konflikten inom 

de sex tidningar vi har undersökt. Vi är därför oeniga med tidigare forskning så som Petersson 

(2005) och Strömbäck och Dimitrova (2011) som framställer media som en homogen aktör. 

Vår studie visar på en rad olika aktörer så som journalister, skribenter på ledarsidor, experter, 

byggnadsarbetare, parterna i konflikten och dessutom tidningar som alla deltar i 

konstruktionen av vetande. Sett till alla dessa aktörer är det därför svårt att tala om media som 

en homogen aktör men som tidigare nämnt syns ändå att det i stor utsträckning konstrueras 

homogent vetande. I vissa aspekter är dock rapporteringen homogen vilket kan ses som 

samstämmigt med Strömbäck och Dimitrovas studie (2011), som exempelvis frågan om 

ackord.  

Aktörernas konstruktioner av konflikten både lyfter fram och skapar tystnader. Enligt 

Petersson (2005) är företag och olika organisationer beroende av medias uppmärksamhet. 
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Detta blir tydligt när Byggnads och Byggindustrierna ställer upp på intervjuer och skriver 

debattartiklar, i vilket de blir aktörer inom tidningarna. Samtidigt har de liten kontroll över 

händelseförloppet i nyhetsrapporteringen. Byggnads och Byggindustrierna är alltså beroende 

av att tidningar som aktörer lyfter fram dem i exempelvis nyhetsrapportering, men det har 

ingen kontroll över det urval som tidningarna som aktör väljer att producera. Vi har i analysen 

av materialet visat på att Byggnads försöker uppmärksamma huvudentreprenöransvaret som 

de anger som sin huvudfråga, men att de allra flesta tidningar istället konstruerar ackord som 

konfliktorsak.  

Organisationer har ett intresse av att synas i media då det kan öka intresset för dem samt att 

framför allt ”rätt” exponering kan bidra till att forma en positiv bild av organisationen som vi 

har sett i McCombs och Carrolls (2003) studie. I det analyserade materialet framkom att 

Byggnads gjorde flertalet försök att föra huvudentreprenöransvaret som huvudfrågan i 

konflikten men att fokus istället kom att hamna på ackord. Om någon av parterna har gynnats 

av det utrymme de har fått i tidningarna är dock svårt att utröna i denna analys. Båda parter 

kan däremot antas ha haft ett intresse av att dels synas i tidningarna och media i allmänhet för 

att framföra sin ståndpunkt, men även att rapporteringen ska anta deras infallsvinkel.  

Andrews och Caren (2010) visar att de ideella organisationer som använder de mest 

konfrontativa strategierna ges mindre utrymme i nyhetsrapporteringar. Vi har i vår studie visat 

på att Byggnads argumentation om huvudentreprenöransvaret ges mindre utrymme i de 

utvalda tidningarna än dess motpart, Byggindustrierna. Vi kan självklart inte veta om detta är 

frivilligt eller inte, men om det mindre utrymmet i tidningarna är ofrivilligt kan det vara något 

som överensstämmer med Andrews och Carens (2010) studie då en del av rapporteringen 

beskrev strejken som en stor samhällskostnad.  

Erlandsson (2008) skriver i sin studie att det i slutändan är media som bestämmer vad som ska 

uppmärksammas. I vår tolkning innebär detta att media har en övergripande makt vad gäller 

nyhetsrapportering och därmed konstruktionen av vetande. Detta ställer sig i kontrast mot 

Foucaults teorier om makt där han menar att makt är relationell (2002, s. 105). Vår 

undersökning kan dock inte besvara denna motsättning mellan tidigare forskning och teori.  

 

6.3 Diskussion av relation mellan resultat och metod 
 

Den tematiska textanalysen har varit ett bra verktyg för att lyfta fram de teman som är 
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relevanta för vår frågeställning. På ett relativt enkelt vis har det varit möjligt att framställa ett 

gediget material att analysera. En brist med vår avgränsning i vår insamling av material är t ex 

att två av tidningarna publicerade artiklar om avslutandet av konflikten i deras webbupplagor 

men inte i de tryckta tidningarna. På grund av att materialet skulle bli alltför omfattande att 

läsa och koda var vi dock tvungna att göra denna avgränsning, och därmed kan vi enbart 

uttala oss om konstruktionen av konflikten i de sex tryckta tidningarna som vi har undersökt. 

En möjlighet hade varit att använda färre tidningar men då också inkludera webbupplagor. 

Detta såg vi dock som en svaghet eftersom webbupplagor kan redigeras i efterhand (vilket vi 

redogjort för i avsnitt 4.3.4). Då vår avsikt var att analysera ett bredare urval av tidningar hade 

inkluderandet av webbupplagor motverkat detta syfte. Ändå uppstår en brist eftersom vi inte 

tar del av den helhetliga rapporteringen. En annan avgränsning är att vi endast har undersökt 

sex tidningar, dessa tillhör också de mest lästa tidningarna. Av detta kan vi dra slutsatsen att 

vi inte vet vilket vetande som konstrueras i webbupplagorna, och övriga tidningars 

rapportering om konflikten eller i övriga media. Vi vet inte heller om läsarna väljer att läsa de 

trycka tidningarna, webbupplagor eller både och.  

En annan brist som dels finns i dokumentstudie som metod, men framförallt i användandet av 

tematisk textanalys är att det endast går att analysera det material som faktiskt existerar. Även 

om vi kan anta att det kan finnas tystnader i materialet, så är det inte något som vi kan veta 

säkert. Ett exempel på detta är när ett citat från Byggnads finns med en mening i en tidning, 

samtidigt som en annan tidning har samma citat men i längre format. Det vi då inte vet är om 

aktören har mycket mer att säga. Citaten kan också vara tagna ur sitt sammanhang. Ett sätt att 

förhindra denna brist hade varit att komplettera med intervjuer av båda parter i konflikten.  

Likväl har vi kodat materialet utifrån vår egna förförståelse, vi har också en bias som gör att 

vi läser materialet från våra tidigare erfarenheter. Detta gör att det kan ske omedveten 

vinkling. Alltså är metoden som verktyg något som utsätts för forskarens subjektiva 

tolkningar vilket kommer i sin tur kan påverka vilket resultat som framkommer. Vi har dock 

systematiskt arbetat med materialet utifrån de kriterier för tematisk textanalys som nämns i 

avsnitt 4.4, och genom att förhålla oss till detta har kunnat motverka bias där vi exempelvis 

inte har kunnat plocka ut citat som vi själva fann intressant men inte representerar ett 

återkommande tema.  

Trots detta har vi sett metoden som adekvat för att besvara våra frågeställningar. Det vill säga 

vilket vetande och hur vetande konstrueras i dagstidningar om konflikten mellan Byggnads 

och Byggindustrierna under avtalsrörelsen 2016. 
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6.4 Konklusion 
 

Syftet med denna studie har varit att studera hur konflikten mellan Byggnads och 

Byggindustrierna konstrueras i utvalda svenska dagstidningar och vilka aktörer som deltar i 

denna konstruktion i samband med avtalsförhandlingarna under 2016. En slutsats vi kan dra 

är att det i de sex dagstidningar vi har undersökt finns en mångfald av aktörer som alla i olika 

mån konstruerar vetande om konflikten. Vidare kan vi se att tidningarna som aktörer inte är 

en aktör. Det som konstruerades av aktörerna som orsak till konflikten var i störst 

utsträckning ackord. Något som i mindre uträckning konstruerades, och som vi identifierade 

som en tystnad var huvudentreprenöransvaret/ordning och reda. Konstruktionen av konflikten 

var därmed i viss utsträckning homogen, med vissa undantag. Aktörerna har konstruerat 

vetande om konflikten vilket visar att makten att konstruera och reproducera vetande är 

relationell, vilket stämmer väl överens med Foucaults teorier om makt och vetande. De 

slutsatser vi kan dra om det vetande som konstrueras om denna konflikt kan endast gälla för 

de tidningar vi har undersökt. 

 

6.5 Förslag på vidare forskning 

 
Då vi i vår studie har sett hur konstruktionen av konflikten mellan Byggnads och 

Byggindustrierna har skett i de undersökta tidningarna finns två förslag på vidare forskning. 

Dels kan en bredare forskning som inkluderar andra aktörer inom media, så som tv, sociala 

medier, radio och lokaltidningar vara aktuell för att undersöka konstruktionen av vetande mer 

omfattande. Dels kan även en studie där läsare av olika tidningar kommenterar och beskriver 

deras subjektiva uppfattning om det vetande som existerar i rapporteringen vara relevant.  
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Dagens industri 2016-04-06 Sektion: General 84 ord  

Kodad. 

 

Munkhammar, V. Makrorådet: Riksbanken vill ha mer 

Dagens industri 2016-04-07 Sektion: Nyheter  250 ord  

Kodad. 
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Lindblad, J. Målarna tar striden - ... och snart väntas även Byggnads gå ut i strejk 

Dagens industri 2016-04-09 Sektion: Nyheter 558 ord  

Kodad. 

 

Öhrn, L. Bråk om ackorden - Byggarbetarnas lön har ökat med många tusenlappar 

Dagens industri 2016-04-11 Sektion: Nyheter 428 ord  

Kodad. 

 

Öhrn, L. Byggnads anklagas för att spräcka märket 

Dagens industri 2016-04-11 Sektion: Nyheter 285 ord  

Kodad. 

 

Nordenskiöld, T. Strejken hotar bostadsmålet - ... och konflikten kostar byggföretagen 200... 

Dagens industri 2016-04-13 Sektion: Nyheter 680 ord  

Kodad. 

 

Lindblad, J. Lockout trappar upp byggkonflikten 

Dagens industri 2016-04-13 Sektion: Nyheter 382 ord  

Kodad. 

 

Wikström, T. Byggnads strejk skadar Sverige 

Dagens industri 2016-04-13 sSektion: Ledare 658 ord  

Kodad. 

 

Starkare krona efter KPI-statistik 

Dagens industri 2016-04-13 Sektion: RÄNTOR · VALUTOR · RÅVAROR 650 ord  

Inte kodad. 
 

Nordenskiöld, T. Byggnads strejk skapar oro i LO-ledningen 

Dagens industri 2016-04-15 Sektion: Nyheter 427 ord  

Kodad. 

 

Öhrn, L. Strejknotan växer - Lars Calmfors: Industriavtalet måste reformeras 

Dagens industri 2016-04-16 Sektion: Nyheter 514 ord 

Kodad. 

 
 


