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Sammanfattning                                                               _ 
 
Vem är David och vem är Goliat? 
– En kvalitativ innehållsanalys av tre svenska dagstidningars rapportering om den 
fackliga blockaden av en salladsbar i Göteborg 
 
Andreas van Reis och Caroline Englund                                                               __ 
 
Studiens syfte är att beskriva hur en konflikt mellan en salladsbarsägare i Göteborg 
och ett fackförbund framställdes på nyhetsplats i tidningarna Aftonbladet, Dagens 
Nyheter och Göteborgs-Posten under tiden 5 december 2006 till 31 mars 2007. 
Fackförbundet satte salladsbaren i blockad den 5 november 2006 eftersom ägaren inte 
ville teckna kollektivavtal. Detta fick stor uppmärksamhet i media och flera högt 
uppsatta politiker uttalade sig om händelsen. Konflikten liknades vid flera tillfällen 
vid den bibliska berättelsen om David och Goliat.  
För att undersöka hur tidningarna rapporterade och hur de olika aktörerna framställdes 
gjorde vi en kvalitativ diskursanalys. Våra teoretiska utgångspunkter är till exempel 
teorier om nyhetsframställning och språk. 
 
Vi kom efter vår undersökning fram till att de tre olika tidningarna rapporterade om 
konflikten på ett liknande sätt. I de flesta fall framställdes salladsbarens ägare Sofia 
Appelgren som David och facket som Goliat. Alla tidningarna använder sig i flera fall 
av medieforskaren Hvitfeldts kriterier för vinkling i media. De vanligaste vinklingarna 
var personifiering, den enskilde mot myndigheten och konfliktvinkeln. Händelsen 
beskrevs med ett språk som var rikt på metaforer. Vi hittade två typer av metaforer 
som förekom frekvent i alla tidningarna. Det var krigsmetaforer och politiska 
metaforer. Den största skillnaden vi kunde se mellan tidningarnas rapportering var att 
Aftonbladet var de enda som i vissa fall vinklade konflikten till fackets fördel och 
Sofia Appelgrens nackdel. Vi såg också att Aftonbladets artiklar i större utsträckning 
var vinklade. En annan skillnad var att Dagens Nyheter fokuserade mer på de 
politiska aktörerna.  
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Abstract                                                             _ 
 
Who is David and who is Goliath? 
- a qualitative discourse analysis how the three Swedish newspapers portrayed the 
conflict between a restaurant owner in Gothenburg and a labor union.  
 
Andreas van Reis och Caroline Englund                                                               __ 
 
 
The purpose of this study is to analyze how a conflict between a restaurant owner in 
Gothenburg and a labor union is described in the newspapers Aftonbladet, Dagens 
Nyheter and Göteborgs-Posten during the time from the 5th of December 2006 until 
the 31st of March 2007. The labor union put the restaurant in a blockade on the 5th of 
December 2006 because the owner did not comply with the collective labor 
agreement. 
The media paid a great deal of attention to the conflict and high ranking politicians 
got involved. The conflict was frequently compared to the biblical David and Goliath 
story. In order to discover how the three newspapers had portrayed the conflict we 
made a qualitative discourse analysis. We used theories about news production and 
language as starting-points. 
 
Our conclusion was that the newspapers all reported news about the conflict in similar 
ways. In most cases the restaurant owner Sofia Appelgren was described as David and 
the labor union as Goliath. All three newspapers used media scientist Hvitfeld’s 
criteria for view points in media on several occasions. The most common view points 
were personification, the individual against the collective authority and the conflict 
view point. The incident was described using many metaphors. We found two types of 
metaphors used frequently in all three newspapers: metaphors of war and of politics. 
The biggest difference that we discovered was that Aftonbladet was the only 
publication that in some cases made the story reflects well upon the labor union and 
badly upon the restaurant owner. Another difference was that Dagens Nyheter placed 
more focus upon the political figures involved.  
 
 
 
Keywords: Salladsbar, facklig blockad, kvalitativ diskursanalys, Dagens Nyheter, 
Göteborgs-Posten, Aftonbladet, sensationsjournalistik, vinkling, 
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1. Inledning 

 
Den 5 december inledde Hotell- och restaurangfacket en blockad mot en salladsbar i 
Göteborg eftersom ägaren inte ville teckna kollektivavtal. Konflikten fick stort 
utrymme i media och startade en debatt där politiker ända upp till regeringsnivå 
uttalade sig och agerade. Konflikten liknades i media med den bibliska berättelsen 
David och Goliat, där den lilla, svaga, goda kämpen David besegrar den stora, starka, 
onda jätten Goliat.  
 
Sofia Appelgren som var ägare till salladsbaren har efter händelsen skrivit boken 
”Wild’n Fresh” där hon ger sin bild av händelsen. Hon skriver att konflikten utspelade 
sig först och främst i medierna och att hon var chanslös. Hon menar att hon var David 
och facket Goliat. (Appelgren 2007) 
 
Fackets bild av mediernas rapportering är en annan. De skriver i sin rapport ”Toppen 
av en isbergssallad” att medierna i vissa fall har spelat på en grovt förenklad ”David 
mot Goliat bild” utan att reflektera över vem som egentligen, på små arbetsplatser 
med många lågavlönade ungdomar, utlandsfödda och lågutbildade med otrygga 
anställningar, är David och vem som är Goliat. (Toppen av en isbergssallad 2007)  
 
Bland de politiker som uttalade sig och agerade i debatten i våra undersökta tidningar 
fanns Maud Olofsson och Fredrick Federley från centerpartiet och 
arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin från moderaterna.  
 
På grund av konfliktens stora uppmärksamhet och upphov till debatt på hög politisk 
nivå tycker vi att det är viktigt att mediernas rapportering om den granskas. Vi har 
genom att titta på Ghersettis forskning om sensationella nyheter och bland andra 
Hvitfeldts teorier sett att medierna har en tendens att förenkla verkligheten.  
 
Marina Gehrsetti studerade mediernas rapportering om kidnappningarna i Angola 
1987 och Prinsessan Dianas död 1997 och kom fram till att bilden av verkligheten 
som nyheterna gav var mycket språkligt och berättartekniskt bearbetade. Gemensamt 
för berättelserna var att de var vinklade ur ett konfliktperspektiv och att de gestaltades 
av ett begränsat antal huvudaktörer. Dessa människor beskrevs i nyhetsförmedlingen 
som symboler för gott och ont, rätt och fel eller som offer och förövare. Dessutom 
kännetecknades nyheterna om båda händelserna med att de var starkt förenklade. 
(Ghersetti 2000, s. 239)  
 
Vi vill se om mediernas rapportering också nu tjugo år senare än den första händelsen 
i Ghersettis studier präglas av samma tendenser. 
 
Vi tycker att det är betydelsefullt att studera mediernas rapportering eftersom 
medierna har en stor makt över vår bild av verkligheten. I Hvitfeldt och Nygrens bok 
”på väg mot medievärlden 2020” beskriver de mediernas makt på det här sättet: I och 
med den ökade medialiseringen av samhället har medierna fått en ökad makt. 
Toppjournalister och redaktionella chefer har otvivelaktigt stor makt att påverka den 
samhällsdebatten och den allmänna opinionen. (Hvitfeldt och Nygren 2005: s. 41, 42) 
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Om medierna kan påverka den allmänna opinionen är det verkligen viktigt att titta på 
hur saker och ting rapporteras. Att vi valde just rapporteringen om salladsbaren i 
Göteborg beror på att händelsen blev en symbol för en politisk samhällelig debatt.  
 

1.1 Disposition 
 
Vi börjar med en kort bakgrund till konflikten och det material vi har valt att titta på. 
Detta för att sätta in läsaren i vad som hände, vilka aktörer som deltog och vilken typ 
av medier vi avgränsat oss till. Vi fortsätter sedan med våra teorier. Vi har tittat på 
mediernas makt, vad som blir en nyhet, sensationsjournalistik, dramaturgi, förenkling, 
stereotyper, höjdpunkter, vinkling, politisk journalistik, semiotik, språket, metaforer 
och narratologi. Efter våra teoretiska utgångspunkter har vi kort presenterat Marina 
Ghersettis resultat av tidigare forskning om hur två olika händelser framställts i 
media.  
Sedan går vi över till problematisering, syfte och frågeställningar.  
Vi presenterar slutligen vår metod, vårt material och urval, undersökningens giltighet 
och tillförlitlighet, resultatet och slutdiskussionen.  
 
 

1.2 Definitioner 
 
Kollektivavtal 
 
Kollektivavtalet är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation eller 
arbetsgivare och en arbetstagarorganisation. Avtalet handlar om anställningsvillkor 
och förhållanden i övrigt mellan arbetstagare och arbetsgivare. Vanligaste och 
viktigast är avtalen om löner där avtalen sätter upp en norm för hur lönesättningen på 
en arbetsplats ska se ut. Avtalen tillåter avvikelser till det bättre för den anställde. 
(www.ne.se ) 
 
Nyhet  
 
Enligt nationalencyklopedin är en nyhet ”ett offentliggjort meddelande om något 
betydelsefullt som tidigare varit okänt: en händelse, en process eller ett tillstånd. Icke 
offentliggjorda meddelanden av detta slag är inga nyheter; ofta är de i stället noga 
bevarade hemligheter.” (www.ne.se)   
 
Objektivitet 
 
Begreppet objektivitet har länge diskuterats i samband med nyhetsförmedling, särskilt 
i anknytning till uppkomsten av public service. I radiolagen står till exempel 
objektivitetskravet uttryckt i termerav saklighet och opartiskhet. Detta har lett till 
forskning och debatt och uttrycken har preciserats som sanning och relevans 
respektive neutralitet och balans. (www.ne.se) 
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Sensationsjournalistik 
 
Sensationsjournalistik är journalistik inriktad på det spektakulära i skeendet, ofta med 
fokus på kända människor och skandaler. (www.ne.se) Den sägs också vara 
populistisk, trivial och spekulativ. Några saker som kännetecknar 
sensationsjournalistiken är att den prioriterar nyheter om sex, olyckor, rättsröta och 
kriser framför nyheter om frågor och händelser som är av samhälleligt intresse. 
(Ghersetti 2000) 
 
Förenkling 
 
Verkligheten är komplicerad och mediernas uppgift är att göra den begriplig för 
allmänheten. Därför är det vanligt att journalister väljer att spegla enkla händelser och 
aspekter. Förenklingsprocessen handlar både om ett urval och om en bearbetning av 
verkligheten. Denna process kallar Hvitfeldt 1989 för tematisk enkelhet. Det finns 
också språklig enkelhet och logisk struktur. Några led i förenklingsprocessen är 
användning av stereotyper, personifiering och höjdpunkter.  
(Hvitfeldt, 1989) 
 
Personifiering 
 
Personifiering betyder att göra ett konkret utryck eller symbol för något abstrakt. 
(www.ne.se) I den journalistiska formen är personifiering ett av de mest utmärkande 
dragen. I det här sammanhanget betyder begreppet att kollektiva händelser beskrivs 
utifrån enskilda personer. (Hvitfeldt 1989 ) 
 
 
Metaforer 
 
Metaforer är ett bildligt uttryckssätt där man uttrycker likheter. Inre 
överensstämmelser berättigar att en företeelse byts ut mot en annan. Ett exempel på en 
metafor är när man beskriver en kamel som öknens skepp. Man kan kalla metaforer 
för interaktioner mellan olika associationssätt. (www.ne.se)   
 
Diskurs 
 
Ordet diskurs kan definieras på många olika sätt. I filosofiska sammanhang är det till 
exempel en helhet av sammanhängande föreställningar, uttryck och yttranden. Den 
franske filosofen Foucault kallade diskursen för en regelstyrd kunskapsinstitution och 
den tyske sociologen och filosofen Habermas menade att diskurs är en kritisk analys 
av politiska och sociala giltighetsanspråk. (www.ne.se) Man kan också säga att en 
diskurs är en åsiktsbildning som innehåller vissa värderingar. Kännetecken för 
diskursen är att det är en regelstyrd praxis som utvecklar vissa former för kunskap och 
handling. (Fiske 2004) 
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2. Bakgrund 

2.1 Presentation av konflikten 
 
Vid månadsskiftet augusti/september kom ett brev hem till Sofia Appelgren, 
egenföretagare och ägare till den nystartade salladsbaren Wild’n fresh i saluhallen 
Briggen. Brevet var från Hotell- och restaurangfacket och innehöll ett kontrakt om 
kollektivavtal som facket ville att hon skulle skriva på för sig och sin enda anställd. 
Sofia Appelgren vägrade att skriva på kontraktet och den 5 december 2006 satte 
Hotell- och restaurangfacket ut blockadvakter utanför salladsbaren. Media gjorde 
samtidigt nyheten om blockaden rikskänd och kallade den för ”salladsbarskonflikten”. 
Trots fackets påtryckningar och fortsatta blockader skrev inte Sofia Appelgren på 
kollektivavtalet. Nyheten fick stort utrymme i media och beskrevs på vissa håll som 
en kamp mellan ”David mot Goliat”. Facket blev av ledande politiker anklagade för 
att använda ”maffiametoder”. Bland andra Statsministern, arbetsmarknadsministern 
och en oppositionspartiledare uttalade sig om konflikten och det debatterades på 
storstadspressens ledarsidor och bland insändare. Sofia Appelgren klarade inte att 
fortsätta driva salladsbaren och sålde den i slutet av mars. 
(Wild’n Fresh 2007) 
 

2.2 Sofia Appelgrens syn på mediernas rapportering av 
konflikten 
 
I Sofia Appelgrens bok ”Wild ’n Fresh”, som handlar om hennes syn på händelsen 
skriver hon att konflikten utspelade sig först och främst i medierna och att hon var 
chanslös. Hon menar att facket hade stora fördelar gentemot henne på grund av att de 
hade en medietränad kommunikationschef som visste hur man skulle nå ut med 
pressmeddelanden. Hon menar att hon på grund av sitt arbete på salladsbaren inte 
hade tid att kommentera fackets utspel i medierna. Hon skriver att hon i det här 
avseendet var David och facket Goliat. Sofia Appelgren upplevde att medierna skrev 
de mest vidriga saker om henne och att hon ägnade fyra månader åt att försvara sig. 
(Appelgren 2007) 
 

2.3 Hotell och restaurangfackets syn på mediernas av 
konflikten 
 
Facket skriver i sin rapport ”Toppen av en isbergssallad” att medierna i vissa fall har 
spelat på en grovt förenklad ”David mot Goliat bild” utan att reflektera över vem som 
egentligen, på små arbetsplatser med många lågavlönade ungdomar, utlandsfödda och 
lågutbildade med otrygga anställningar, är David och vem som är Goliat. De skriver 
också att många medier har spelat på en ytlig och förenklad bild av ett stort 
fackförbund som på ett oproportionerligt sätt har agerat mot en småföretagare som 
säger sig ha bra villkor för sina anställda. De menar att få har ställt kritiska frågor till 
Sofia Appelgren, som istället har fått fara med osanning om villkoren för de anställda 
och fackföreträdares agerande. (Toppen på en isbergssallad 2007) 
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2.4 Rapporterna som lades fram i konflikten 
 
Hotell- och restaurangfacket beställde en oberoende rapport av advokaten Toivo 
Öhman som kom att kallas ”Toppen av en isbergssallad”. Där jämförde han 
anställningsvillkoren på Wild’n Fresh med det fackliga hängavtalet. Toivo Öhman 
presenterade i sin rapport att Sofia Appelgrens avtal på Wild’n Fresh är sämre än 
kollektivavtalet på alla punkter. Bland annat var lönen sämre och det fanns ingen 
semesterersättning. Rapporten visade att Sofia Appelgren enligt obekräftade uppgifter 
hade förbättrat försäkring, semesterersättning och försäkring senare i efterhand. 
Toivo Öhman har tidigare varit förbundsjurist på fackförbundet SIF. 
(www.hrf.net )  
 
Advokatbyrån Mannheimer Swartling genomförde i januari 2007 en granskning av 
anställningsvillkoren på salladsbaren Wild’n Fresh, på uppdrag av Centrum för 
rättvisa efter att Hotell- och restaurangfacket lade fram sin rapport. Utredningen gick 
ut på att klargöra om villkoren var sämre, likvärdiga eller bättre än Hotell- och 
restaurangfackets villkor. Den visade att villkoren var bättre på nio punkter av tio. De 
anställda hade bättre lön och semesterersättning än kollektivavtalet men 
försäkringsskyddet var sämre. Centrum för rättvisa är en ideell insamlingsstiftelse och 
har som ändamål att få genomslag för de fri- och rättigheter som skyddas i 
Europakonventionen, grundlagen och vanlig lag. De står fria från kommersiella och 
partipolitiska intressen. (www.centrumforrattvisa.se )  
 

2.5 Presentation av hotell och restaurang facket 
 
Hotell- och restaurang facket (HRF) bildades 1918 och de hör till 
centralorganisationen LO. Deras medlemmar är bland annat kockar, kallskänkor, 
servitriser, hotellstäderskor och övrig hotell personal. (www.ne.se ) Idag organiserar 
HRF cirka 50 000 personer. HRF:s huvudsakliga uppgift är att verka för sina 
medlemmars intressen på arbetsplatsen och arbetsmarknaden. (http://www.hrf.net )   
 

2.6 Aftonbladet  

Kvällstidningen Aftonbladet är en av Nordens största och mest lästa tidning med cirka 
1,4 miljoner läsare per dag. Tidningen grundades 1830 av Lars Johan Hierta och har 
sedan dess haft sitt säte och huvudredaktion i Stockholm och kallar sig politiskt som 
oberoende socialdemokratisk, vilket märks på ledarplats samt i viss mån på 
kultursidorna. Journalistiken beskrivivs på tidningens hemsida som att den ska vara 
kritiskt granskande samtidigt som den ska underhålla och driva opinion. Förutom den 
tryckta tidningen levererar Aftonbladet nyheter genom ett flertal andra kanaler: 
webbplatsen aftonbladet.se, TV7, gratistidningen Punkt SE, text-tv, radio, 
mobiltelefoner och handdatorer. Aftonbladet hör till mediekoncernen Schibsted. 
(http://koncernen.aftonbladet.se) 

2.7 Dagens Nyheter  
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Dagens Nyheter bildades 1864 av Rudolf Wall och är idag en riksspridd 
morgontidning. 2006 hade Dagens Nyheter en upplaga på 345 000 exemplar per dag, 
varav två procent av dessa var lösnummer som säljs i affärer. Läsarantalet uppgår till 
881 000 personer per dag. Förutom i tryckt form finns tidningen även på nätet där den 
besöks av cirka 165 0000 per månad. Dagens Nyheter är oberoende liberal, ingår i 
Bonnierkoncernen och har sitt huvudkontor i Stockholm. (www.dn.se)   
 

2.8 Göteborgs-Posten 
 
Göteborgs-Posten grundades 1858. (www.gp.se)
De har en upplaga på 245 700 exemplar (2006) per utgivningsdag och de når 576 000 
läsare varje dag vilket gör den till Västsveriges största, samt Sveriges näst största, 
morgontidning. Deras webbplats gp.se har drygt 300 000 unika besökare i veckan. 
Göteborgs-Posten har cirka 500 anställda och omsätter 1,3 miljarder kronor per år. 
Deras politiska tendens är liberal och tidningen ingår i Stampengruppen, som även 
äger ett flertal andra dagstidningar.(www.gp.se)  
 

2.9 Morgonpress  
 
Morgontidningarna representerar kategorin morgonpress och de kan även få 
benämningen prestigepress. Det som förväntas när man läser morgonpress är nyheter 
som är lite hårdare och tyngre. (Lacey 2000). Journalistiken delades upp i fyra 
huvudfaser som förändrades under det förra det seklet. I den första fasen var 
journalistiken tillrättalagd och det var en politiskt färgad bild på samhället som 
återgavs. I den andra fasen, efter andra världskriget, blev tidningarna mer 
självständiga i sin nyhetsbevakning. I den tredje fasen som ägde rum på 1970-talet 
ökade professionaliseringen i journalistiken och storstadspressen gick på en mer 
självständig linje. Under den sista fjärde fasen på 1990-talet ökade tidningarna sin 
hänsyn till människors intresse och anpassning till publiken. Personligt profilerade 
journalister fick större utrymme. (Hadenius och Weibull 2005) 

2.10 Kvällspress 
 
Det som i Sverige brukar kallas för kvällspress har sin bakgrund i en ny tidningsform 
som började växa fram på den europeiska kontinenten under 1900-talets första 
decennium. Tidningarna fick samlingsnamnet tabloidpress, på grund av formatet, eller 
boulevardpress, eftersom den såldes ute på gatorna. I Sverige blev namnet kvällspress, 
efter utgivningstiden på dygnet. Kvällspressen i Sverige skiljer sig från utlandet med 
att ha större opinionsmaterial, det vill säga mer politiska kommentarer, kultursidor 
och kolumnister. Kvällspressen kompletterade också, när den kom, 
morgontidningarna med lättsammare innehåll och inriktade sig mer på underhållning, 
sport och tv, och journalistiken inriktade de sig mer på det mänskliga. De två största 
kvällstidningarna i Sverige är Aftonbladet och Expressen som det gick bra i 
försäljning för fram tills 1970-talet, och efter 1980-talet stagnerade upplagan och 
sjönk innan det vände uppåt vid 2000-talet. Sedan mitten av 1990-talet klarade 
Aftonbladet sig bättre än Expressen både ekonomiskt och upplagemässigt. Expressen 
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gick tillbaka och Aftonbladet lyckades behålla sin upplaga och öka den något i 
försäljning.  
(Hadenius och Weibull 2005)  
 

2.11 Pressens starka ställning i Sverige 
 
Det finns ett samband mellan en lång tradition av läskunnigt folk och ett högt 
tidningsläsarantal hos befolkningen i ett land. Den jämförelsen kan göras mellan 1890 
och 2005 där länder som Sverige, Norge, Storbritannien och Nederländerna tidigt var 
läskunniga och har högt tidningsläsarantal idag. En sammanställning gjord 2005 av 
antalet sålda dagstidningar per 1000 invånare visar att Sverige tillhör toppen på 489,4 
tidningar per 1000 invånare. Före Sverige ligger endast tre länder: Norge, Japan och 
Finland. (Bergstrand 2006) 
 
Pressen har en stark ställning i Sverige och det finns flera förklaringar till detta. 
Dagstidningarna har blivit centrala institutioner genom deras anknytning till politisk 
demokratisering och välståndsutveckling. Det är framförallt de lokala och regionala 
tidningarna som fått stor betydelse.  
(Hadenius och Weibull 2005) 
 

2.12 Mediernas makt 
 
I och med den ökade medialiseringen av samhället har medierna fått en allt större 
makt. Makten finns både hos dem som kontrollerar medierna och hos journalisterna 
och den yttrar sig på flera olika sätt. Till exempel i att journalister framträder i 
expertroller och intervjuas i tv:s samhälls- och nyhetsprogram. Internationella 
mätningar visar också att gränsen mellan fakta och kommentarer blir allt mer flytande 
på tidningarnas nyhetssidor. Toppjournalister och redaktionella chefer har 
otvivelaktigt stor makt att påverka den samhällsdebatten och den allmänna opinionen. 
(Hvitfeldt och Nygren 2005) 

2.13 Journalisters politiska inriktning 
 
Journalister kan färgas av sin partipolitiska hemvist i sitt skrivande, detta visade 
Wolfgang Donsbach genom att skapa ett antal fiktiva nyhetshändelser som han 
tilldelade en grupp journalister. Journalisterna fick fatta en rad beslut och resultatet på 
dessa visade Donsbach att journalisternas preferenser påverkade nyhetsbesluten. 
Exempelvis valde vänsterorienterade journalister i ett beslut om tuffare regelverk för 
luftföroreningarna att vinkla nyheten till de påvisade miljöförbättringarna. De mer 
högerorienterade journalisterna valde att vinkla på ett annat sätt och skriva om 
kostnaderna för näringslivet. I Sverige är majoriteten av journalister 
vänsterorienterade, två tredjedelar tillhör vänsterblocket partipolitiskt. Bland de 
journalister som bevakar politik och samhälle är 73 procent vänsterorienterade. 
(Bergstrand 2006) 
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3. Teorier 

3.1 Strukturalism 
 
Strukturalistiska teorier utgår från att man ska analysera enskilda element i en text 
isolerat, eftersom de redan är bestämda utifrån en regelbundenhet och ett kulturellt 
mönster. En strukturalist utgår från att verkligheten är strukturerad. Man kan förstå 
den först när man har tittat på relationen mellan enskilda element i den redan 
förutbestämda strukturen. Inom lingvistiken menar man att den språkliga strukturen är 
av fundamental betydelse. Strukturen utsätter de som använder språket för ett tryck 
som gör att de strävar efter att behålla den. (www.ne.se)   
Grundtanken i strukturalismen är att man inte kan lära känna världen utifrån dess egna 
termer utan bara genom vår kulturs begreppsmässiga och lingvistiska strukturer. 
Strukturalisterna tror inte på att det finns en extern allmängiltig verklighet som 
människor har tillgång till utanför ramen av sin kultur. Istället vill de exponera de 
begreppsmässiga strukturer med vilka kulturer organiserar sina upplevelser och sin 
förståelse av världen efter. För att sammanfatta strukturalisternas tankesätt enkelt kan 
man säga ett de strävar efter att upptäcka hur människan förstår sig på världen snarare 
än att ta reda på hur världen är. (Fiske 2004)  
 

3.2 Vad blir en nyhet? 
 
I kommunikationsforskarens Henk Prakkes modell ställs tre olika avstånd upp: det 
tidsmässiga, det ”kulturella” och det geografiska avståndet. Ju närmre avstånden är i 
de olika kategorierna, desto större nyhet blir det. Modellen visar vad som väcker 
intresse hos mottagaren i västvärlden men brister i hänsynstagandet till 
”sensationsnyheter” och ”ovanliga nyheter” som oftast förekommer i kvällspressen. 
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        Tidsmässigt 
               avstånd 
         
 
 
 
        Perfekt  -                                                           ”Kulturellt” 
                                                                                            avstånd 
 
 
    Imperfekt -   Kännedom 
 
 
 Intresse 

      Presens  -  
 
 Engagemang 
 
 
              Händelse         I                         I                            I                          Rumsligt avstånd 
 
 Centrum          Omgivning               Periferi 
 
Figur 1. Henk Prakkes modell 
 
Den nyhetsvärdering som råder i media idag leder till att politiska och ekonomiska 
nyheter, elitpersoner och sådant som ligger tidsmässigt, geografiskt och kulturellt nära 
får dominera utbudet. Hvitfeldt har sammanfattat detta i tio punkter av vad som ökar 
sannolikheten att nyhetsartiklar hamnar på förstasidan och får en bra placering i 
tidningen. Dessa är:  
 

1. Politik, ekonomi samt brott och olyckor och 
2. om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd till 
3. händelser och förhållanden som 
4. är sensationella och överraskande, 
5. handlar om enskilda elitpersoner 
6. beskrivs tillräckligt enkelt men  
7. är viktiga och relevanta, 
8. utspelas under kort tid men som en del av ett tema 
9. samt har negativa inslag 
10. och har elitpersoner som källor 

 
(Hadenius och Weibull 2005) 
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3.3 Westerståls modell om objektivitetsbegreppet 
 
Statsvetaren Jörgen Westerståhl har utformat en modell för att beskriva 
objektivitetsbegreppet.  
 
 
 
 
 

 
Figur 2. Westerståhls modell 
 
Med kravet på relevans menar Westerståhl att man inte ska ge en händelse mer plats 
än vad som kan anses skäligt. Med balans menar han att båda sidor ska komma till tals 
och med neutral presentation menar han att journalisten inte får ta ställning för den 
ena eller den andra parten genom värderande attribut. Sanningsbegreppet anser 
Westerståhl stå över de andra begreppen. Detta eftersom en ”osann” händelse varken 
kan sakna relevans och är ointressant att balansera och ge en neutral presentation.  
(Hadenius och Weibull 2005)  
Det finns en debatt och olika uppfattningar om begreppet i nyhetssammanhang. En del 
förnekar möjligheten av en objektiv nyhetsförmedling och även strävandet efter det. 
Förklaringen till denna ståndpunkt är att nyheterna inte kan vara objektiva eftersom de 
produceras av människor som styrs av den sociala miljön. Detta kom Glasgow media 
group fram till efter att ha undersökt olika engelska nyhetsprogram under 80-talet. 
Hvitfeldt håller med om att nyheter är konstruktioner som grundar sig på tolkningar. 
Han menar dock att förnekandet av en objektivt existerande verklighet samt 
möjligheterna av och det önskvärda i att så korrekt som möjligt beskriva den medför 
att det är fritt fram för ideologiska framställningar av verkligheten i nyhetsmedierna. 
(Hvitfeldt 1989)
 

3.4 Sensationsjournalistik 
 
Normen för vad som är god nyhetsjournalistik utgår från att nyheter ska vara relevanta 
och presenteras på ett sakligt sätt. Alla nyheter som publiceras stämmer dock inte 
överens med denna norm. Ändå väcks publikens intresse. Det som kännetecknar dessa 
nyheter är att de handlar om någon sorts sensation. (Ghersetti 2000) Begreppet 
sensationsjournalistik förknippas ofta med 1980-talets ökade kommersialisering av 
journalistiken men genren är i själva verket mycket äldre än så. I slutet av 1800-talet 
ökade rapporteringen av brott och olyckor dramatiskt. Enskilda brott beskrevs 

saklighet 

sanning relevans 

opartiskhet 

Balans/icke 
partiskhet 

Neutral 
presentation 

Objektivitet 
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utförligt och förövaren namngavs. Under 1900-talet diskuterade Publicistklubben hur 
materialet borde hanteras. År 1948 uttalades principen att man överlag borde undvika 
namn på brottsmisstänkta. (Hadenius och Weibull 2005)  
Idag tilldelas de tre egenskaperna saklighet, relevans och sensation lika högt 
nyhetsvärde. De nyheter som prioriteras är de som bedöms vara mest intressanta för 
mottagarna eller de som lättast låter sig bearbetas och utformas så att de drar till sig 
mottagarnas intresse. (Ghersetti; Nord och Strömbäck 2004) 

 

3.5 Dramaturgi  
 
För att en nyhetstext ska få mening och vara informativ krävs att den sammanfogas 
till en berättelse. En grundläggande förutsättning för att mottagarna ska förstå och 
kunna ta emot en nyhet är att den bygger på en kulturellt förankrad berättartradition 
som är bekant för både sändaren och mottagaren. I Sverige har våra berättartraditioner 
rötter i antikens drama och går under benämningen klassisk berättarteknik eller 
dramaturgi. (Ghersetti 2000) Den klassiska berättelsen följer ett linjärt tidsperspektiv, 
där varje avsnitt leder till nästa och utgör en följd av det förra. Orsak och verkan finns 
alltid med i berättelsen. (Ghersetti; Nord och Strömbäck 2004) Idag är den klassiska 
berättartekniken främst framträdande i brittsikt och amerikanskt drama som till 
exempel i Hollywoodfilmer och i televisionens dramer. Därför kallas den även för 
anglosaxisk dramaturgi. De centrala berättartekniska beståndsdelarna är en intrig en 
konflikt- eller krisperspektiv som antingen slutar i katastrof (tragedi) eller lyckligt 
(drama, komedi) (Ghersetti 2000) De fyra grundelementen är förändring, 
grundhandling, konflikt och personifiering. Detta är grunden till berättelsen och 
elementen är nödvändiga för att den ska kännas intressant. (Ghersetti; Nord och 
Strömbäck, 2004) 
 
 

3.6 Stereotyper  
 
Enligt nationalencyklopedin står ordet stereotyp för en oföränderlig typ. Inom 
socialpsykologin är innebörden en förenklad, ofta allmän föreställning om 
utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, till exempel nation, ras, 
religion eller kön. (www.ne.se)   
I nyhetssammanhang används stereotyper för att mottagarna lättare ska känna igen sig 
och förstå innehållet. Förekomsten av dessa nyhetsstereotyper innebär att journalister 
beskriver verkligheten utifrån ett på förhand bestämt mönster. De stereotyper som 
används i medierna stämmer överens med och förstärker de stereotyper som redan 
finns i samhället och hos nyhetsmediernas publik.  
(Hvitfeldt, 1989) Stereotyper behöver inte bara handla om personer utan kan också 
vara förenklingar av institutioner, händelser och förhållanden. Stereotyper är ofta 
generaliserade och ofullständiga men användbara förenklingar av saker som händer 
och sker och av människor. (Ghersetti 2000) 

3.7 Vinkling 
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När journalistiken försöker åstadkomma höjdpunkter är en del i arbetet att hitta 
intressanta infallsvinklar. Aspekter som anses öka intresset för nyheten förstoras upp. 
Utgångspunkten för vinkligsprincipen är att nyheterna inte speglar händelsernas 
helhet utan tar fram slående drag. (Hvitfeldt 1989) 
När en händelse beskrivs ur ett speciellt perspektiv kan en viss aspekt eller egenskap i 
händelseförloppet uppmärksammas mycket medan andra och kanske mer väsentliga 
aspekter hamnar i skymundan. (Ghersetti 2000) 
Dessa urval kan ses som förminskningar som görs efter ett speciellt mönster. För det 
första väljs ett geografiskt område ut att bevakas, sedan ett antal ämnen i det området. 
Därefter tas händelser ut och av händelserna enskildheter. Dessa enskildheter utgör 
grunden för nyhetsförmedlingens verklighetsbild.  
 
I vissa medier förekommer överdriven vinkling. Även om dessa vinklingar förvränger 
många människors verklighetsbild kan de vara viktiga. De kan skapa ett intresse för 
ett ämne som annars inte skulle ha uppmärksammats. Problemet är bara var gränsen 
går mellan att väcka intresse och förvränga verkligheten till oigenkännlighet.  
Vinklingen är tydligast i tabloiderna. Den mest förekommande vinklingen är 
kampvinkeln. Djupgående ideologiska och strukturella motsättningar där många 
människor är inblandade, framställs många gånger som personliga dueller mellan två 
välkända och starka personligheter. De flesta journalister anser att de typiska sätt att 
vinkla en händelse. Detta är de mest typiska vinklarna: 
 
1. Personifiering  
Uppmärksamheten riktas mot en eller ett litet antal människor som deltar i ett 
kollektivt händelseförlopp. 
2. Den enskilde mot myndigheten 
Detta är en typ av personifiering. Den går ut på att  
framhålla enskilda personer som på något sätt har drabbats av ett beslut som fattats av 
en myndighet. Här är avsikten att skapa en identifikation med publiken och ge upphov 
till debatt i samhället.  
3. Överdrifter och dramatik 
 Händelser förstoras, det dramatiska, även om det endast är en liten del av 
händelseförloppet väljs ut. 
4. Politisering 
 Nyheterna vinklas utifrån nyhetsmediets politiska inriktning. Det som stödjer de egna 
idéerna framhålls medan det som talar emot inte uppmärksammas.  Detta gäller 
vinklingar på nyhetsplats och inte på ledarsidor. 
5. Negativitet  
 En konsekvens av urvalsprocessen är att negativa händelser väljs ut.  
6. Skandal och sensation 
 Dessa begrepp kan innebära att det som är avslöjande, framför allt för offentliga 
personer, betonas. Fokus ligger oftast på negativitet och dramatik.  
7. Journalistens eget engagemang 
Det kan hända att journalister väljer att vinkla en händelse så att de egna 
ståndpunkterna betonas. 
8. Konflikter och motsättningar 
 Denna vinkel har ett samband med kampvinkeln och innebär att motsättningar 
betonas och överdrivs.  
9. Hot och katastrof 
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 Eventuella hot och katastrofinslag betonas och och gör större än vad de är. Framför 
allt vinklas de att gälla läskretsen.  
10. Lokal vinkel 
 Det lokala har högst läsvärde. Därför ar det ganska självklart att riksnyheter görs om 
och speglar vilka lokala konsekvenser de har.  
 
Många av vinklingarna överlappar varandra. Det som är gemensamt för dem är att de 
betonar det dramatiska på olika sätt. Vinklingarna är inga osanningar, de förstärker 
tendenser som redan finns hos människor, händelser, förhållanden och aspekter.  
(Hvitfeldt 1989) 

3.8 Personifiering 
 
Det är personerna som ger nyhetshändelsen ”kött och blod” och de som i grunden gör 
den intressant. Personifiering får mottagarna att känna igen sig och bli berörda. Det är 
också ett enkelt sätt att förenkla komplicerade samband och strukturer. (Ghersetti; 
Nord och Strömbäck 2004) 
De människor som får personifiera ett skeende är inte slumpmässigt utvalda utan har 
speciella egenskaper. De som dominerar är personer ur samhällets politiska och 
ekonomiska elit. Människor som publiken redan känner igen föredras. (Hvitfeldt 
1989) En personkategori som har blivit allt vanligare i medierna är kändisarna. 
Begreppet kändis kan definieras som en person som syns mycket i medierna. Hit hör 
kungligheter artister, skådespelare, idrottsstjärnor och programledare. (Ghersetti; 
Nord och Strömbäck) När så kallade vanliga människor står för personifieringen ska 
de ha ovanliga egenskaper eller ha varit med om något avvikande. (Hvitfeldt, 1989) 

 

3.9 Politisk journalistik 
 
Det har blivit problematiskt att skilja mellan medier och politik. De senaste 
decennierna har det inte varit två skilda sfärer där den ena agerar och den andra 
speglar. Eftersom nyheter betraktas snarare som berättelser av verkligheten än 
spegelbilder av verkligheten utövas politiken för att passa dessa berättelser. Åtskilliga 
politiska processer har sitt ursprung i medierna. Stora delar av dem utspelar sig i 
medierna, påverkas i medierna och avslutas, på ett symboliskt plan, i medierna. 
Politiken antar teaterns form, en del politiska journalister tycker att politik i 
massmedia liknar en såpopera fast med levande aktörer och verkliga följder.  
(Hvitfeldt och Nygren 2005) 
 

3.10 Språket  
 
Nyhetsförmedlingens dramaturgi återfinns i berättelsens komposition men allra mest i 
det språk som används. Det är i orden som muntliga och skriftliga berättelser 
framträder. Det journalistiska språket ska informera, beröra och underhålla. Det måste 
dessutom fånga publikens intresse. Journalistiska berättelser konkurrerar med 
varandra genom språket. (Ghersetti; Nord och Strömbäck 2004) 
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Språk är en mångtydig företeelse och alla former av texter kan innehålla undertexter. 
Det vill säga mer information än det som skrivs. Undertexterna kan vara både 
avsiktliga och oavsiktliga och uppfattas av alla eller endast ett fåtal. (Ghersetti 2000)   
De metoder som används för att förstora, dramatisera eller förvränga verkligheten 
kallar medieforskaren Hvitfeldt för semantiska knep. (Hvitfeldt 1989) Några exempel 
på dessa knep är att använda konnotationsrika ord, metaforer och anda stilistiska 
uttryck som stimulerar delaktighet och engagemang och gör texten mer 
underhållande. (Ghersetti 2000)   

3.11 Metaforer 
 
Fiske 2004 förklarar begreppet metafor med att man uttrycker det obekanta i bekanta 
termer. Man utnyttjar likheter och skillnader och överför läsarens uppmärksamhet från 
godtyckliga tecken till ikoniska tecken. Med ikoniska tecken menar Fiske ett ord som 
tyder på något annat. (Fiske 2004) 
Den amerikanske forskaren George Lakoff har i boken ”Metaphors we live by” 
formulerat en tes som handlar om att vi alltid använder metaforer när vi försöker 
förstå och förklara verkligheten. Detta gäller i synnerhet förståelsen av abstrakta ting 
eller komplicerade situationer. I regel använder vi metaforer helt omedvetet och 
reflexartat. Därför kommer all kunskap, alla upplevelser och språket självt att ha ett 
metaforiskt element. Vi lever alltså genom metaforer.  
(Nordlund 1992) 
 

3.12 Binära oppostioner 
 
Den franske antropologen Claude Lévi- Strauss studerade ”människans roll som 
medveten aktör i sin kultur, vid sidan av hennes karaktär som bärare av de omedvetna 
strukturerna” (www.ne.se)  
Lévi-Strauss fokus låg på kategorisering av oppositioner och han uppmärksammade 
informationen som ligger under en berättelses yta. Några exempel på oppositioner 
som kan finnas under ytan av en berättelse är: Svart – vit, mannligt – kvinnligt, fattig 
– rik, öst – väst och ond – god. (Cottle, Negrine, Newbold, Hansen 1998) 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Sensationella berättelser  
 
Marina Ghersetti har gjort en studie av nyheter från Angola 1987 och om Prinsessan 
Dianas död 1997 i dagstidningar, radio och tv. Ghersetti kom i sin analys fram till att 
både nyheterna om kidnappningen i Angola och prinsessan Dianas död beskrivs i 
media genom de dramaturgiska principer som gäller för de flesta berättelser i den 
västerländska kulturen. Den bilden av verkligheten som nyheterna gav var mycket 
språkligt och berättartekniskt bearbetade. Gemensamt för berättelserna var att de var 
vinklade ur ett konfliktperspektiv och att de gestaltades av ett begränsat antal 
huvudaktörer. Dessa människor beskrevs i nyhetsförmedlingen som symboler för gott 
och ont, rätt och fel eller som offer och förövare. Dessutom kännetecknades nyheterna 
om båda händelserna med att de var starkt förenklade. (Ghersetti 2000) 
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5. Problematisering, syfte och frågeställningar 
 
Utifrån våra valda teorier och tidigare forskning ska vi titta på mediernas rapportering 
om salladsbarskonflikten i Göteborg. Vi har valt att fokusera på tre tidningar. Två 
morgontidningar med liknande politisk inriktning men med olika geografisk täckning 
och en kvällstidning med en annan färg på ledarsidan.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur salladsbarskonflikten i Göteborg 
framställdes på nyhetsplats i tidningarna Dagens Nyheter, Aftonbladet och Göteborgs-
Posten. Vi ska ta reda på om dessa tre tidningars rapportering skiljer sig från varandra 
och hur de olika aktörerna i konflikten framställs. Vi vill också se om dessa tidningars 
rapportering om händelsen präglas av samma tendenser som mediernas rapportering 
av händelserna i Ghersettis studier gjorde. 
 
Våra frågeställningar är: 
 
• Hur rapporterade tidningarna Dagens Nyheter, Aftonbladet och Göteborgs-

Posten om konflikten?  
• Finns det likheter och skillnader i rapporteringen?  
• Hur framställs de olika aktörerna och parterna? 
• Präglas rapporteringen av samma tendenser som resultaten i Ghersettis 

forskning? 
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6. Metod 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning. Kvalitativ metod kännetecknas av 
närhet till forskningsobjektet och strävar efter en djupare insikt. (Holme och Solvang 
1997) Vi hade kunnat besvara våra frågeställningar genom att göra en kvantitativ 
innehållsanalys men valde bort det alternativet eftersom vi var intresserade av 
underliggande teman och en större förståelse av materialet. Att göra en kvalitativ 
innehållsanalys innebär att man tar fram det väsentliga innehållet av en text genom 
noggrann läsning av textens delar. Detta gör man för att få tillgång till helheten av 
texten. Den som gör en kvalitativ innehållsanalys har en föreställning om att textens 
verkliga innehåll ligger dolt under ytan. Det grundläggande tillvägagångssättet för en 
kvalitativ innehållsanalys är att läsa aktivt, ställa frågor till texten. Man tittar efter 
poängen och ser om poängen stöds av det som sägs. Det handlar också om att 
systematisera innehållet och granska det. (Esaiasson et al 2007) I textanalysen finns 
det tre faser . I den första fasen läser man igenom materialet och ser om man kan hitta 
olika teman. Dessa teman kan man sedan jämföra med teoretiska uppfattningar och 
empiriskt material. Det gäller att göra analysen systematiskt och att knyta citat i texten 
till de olika kategorierna. (Holme och Solvang 1997) 
 

6.1 Diskursanalys 
 
Diskursanalys inom samhällsvetenskapen betraktas som en vetenskaps- och 
samhällsteori och kan fortfarande vara kontroversiell inom samhällsvetenskapen. 
Detta eftersom den har förknippats med svårtolkade franska filosofer och därmed fått 
sitt vetenskapliga värde ifrågasatt. Diskursanalysen ger en möjlighet till bred och 
speciell form av textanalys. Fokuseringen i diskursanalys lägger inte så mycket vikt 
på förhållanden mellan grupper utan i högre utsträckning de diskursiva relationerna 
som är en form av språkliga uttryck, oavsett vilken inriktning man har på 
diskursanalysen har den ett speciellt sätt att se på språk och språkanvändning. Det 
diskursiva synsättet väver ihop språk och handling och bryter åtskillnaden mellan idé 
och verklighet. Den kan också inrikta sig på frågor om makt och identitet men tona 
ner betydelsen av samhälliga aktörer. Diskursanalysen har en mångvetenskaplig 
karaktär vilket kan skapa problem när den förekommer i många olika discipliner, folk 
inom olika ämnesområden kan mena olika saker med ordet ”diskursanalys”. Därför 
kan diskursanalysen även anta olika former. (Bergström och Boréus 2005) 
 

6.2 Kritisk diskursanalys 
 
Den kritiska diskursanalysen är ett exempel på den andra generationen inom 
diskursanalys och bör urskiljas som en egen inriktning. (Bergström och Boréus 2005) 
 
Enligt Fairclough har diskurser tre olika funktioner. Den första är en ideationell 
funktion vilket betyder att det är en diskurs som har en innehållslig funktion. Den 
andra är en relationell funktion, eftersom relationer bildas mellan olika grupper. Den 
tredje funktionen är att identiteter konstrueras i olika diskurser.  
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Fairclough har konstruerat en tredimensionell modell som kan användas som 
analytisk ram vid empirisk forskning om kommunikation och samhälle.  
 

1. Text. Man tittar på textens egenskaper. 
2. Diskursiv praktik. De produktions- och konsumtionsprocesser som är 

förbundna med texten.  
3. Social praktik. Man ser på den bredare sociala praktik som den 

kommunikativa händelsen är del av. 
 
Eftersom text och den diskursiva praktiken är två olika dimensioner ska de också 
skiljas åt analytiskt. Analysen av den diskursiva praktiken bygger redan existerande 
diskurser och genrer för att skapa en text. Den diskursiva praktik-analysen fokuserar 
på hur textförfattare bygger på diskurser och genrer för att skapa en text och hur 
textmottagarna också använder nuvarande diskurser och genrer i konsumtion och 
tolkning av texten. Textanalysen koncentrerar sig på vokabulär, grammatik, rester och 
sammanhang mellan satser i texten som konstruerar diskurser och genrer lingvistiskt. 
Förhållandet mellan texten och den sociala praktiken medieras av den diskursiva 
praktiken. Därmed är det därför bara genom diskursiv praktik människor producerar 
och konsumerar sina texter genom att använda språket, som texter formar och formas 
av social praktik. Samtidigt har texten en inverkan på produktionsprocessen och 
konsumtionsprocessen. De diskurser och genrer som artikuleras tillsammans för att 
skriva en text och som textmottagaren använder för att tolka har en bestämd 
lingvistisk uppbyggnad som formar läsandet och skrivandet av texten. En analys av en 
kommunikativ händelse innehåller analyser av tre olika punkter. 
 

1. Diskurser och genrer som artikuleras i produktionen och konsumtionen av 
texten(den diskursiva praktikens nivå). 

2. Deras lingvistiska uppbyggnad(textnivå). 
3. Överväganden om huruvida den diskursiva praktiken reproducerar eller 

omstrukturerar den existerande diskursordningen, och vilka konsekvenser det 
har för den bredare sociala praktiken (den sociala praktikens nivå). 

 
Det viktigaste med den kritiska diskursanalysen är att kartlägga förbindelser mellan 
språkbruk och social praktik och man lägger fokus på de diskursiva praktikernas 
funktion i upprätthållandet av den sociala ordningen i en social förändring. Detta 
undersöker man genom att analysera de konkreta fallen av språkbruken eller den 
kommunikativa händelsen som en del av diskursordningen.  (Winther, Jörgensen, 
Phillips, 2000 s. 74-76) 
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7 Urval och avgränsning 
 
Vi valde att göra en jämförelse av tre tidningars rapportering om den så kallade 
salladsbarskonflikten som ägde rum i Göteborg från den 5 december 2006 tills 
salladsbarens ägare sålde rörelsen i slutet av mars 2007. Vi tittade på just Aftonbladet, 
Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter eftersom dessa tre tidningar skiljer sig från 
varandra i form och i politisk inriktning. Aftonbladet är oberoende socialdemokratisk 
medan Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter är oberoende liberala. Aftonbladet är 
en kvällstidning medan Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter är morgontidningar. 
Aftonbladet och Dagens Nyheter är rikstäckande medan Göteborgs-Posten riktar sig 
till Göteborgsområdet. På de olika tidningarna råder diskurser som skiljer sig från 
varandra. Vi ansåg att dessa tidningar skulle vara de mest intressanta och relevanta för 
vår studie.  
 
När vi valde ut vilka artiklar vi skulle analysera använde vi oss av ett totalurval. Vi 
tittade på alla artiklar i de tre olika tidningarna som var publicerade mellan de 5 
december och 31 mars. Eftersom vårt syfte var att se hur konflikten framställdes på 
nyhetsplats i de olika tidningarna bestämde vi oss för att sortera bort opinionsmaterial, 
så som ledarsidor och insändare. Att vi har valt att bortse från opinionsmaterial och 
insändare beror på att vi är intresserade av om det som framställs på nyhetsplats i en 
tidning verkligen framställs på ett objektivt sätt eller om det är märkbart vinklat. I 
statsvetaren Jörgen Westerståhls modell som beskriver objektivitetsbegreppet lägger 
han fokus vid att nyheterna ska vara sakligt och opartiskt framställda och bestå av 
sanning, relevans, neutralitet och balans. (Hadenius och Weibull 2005) 
 

7.1 Sökord 
 
Insamlingen av material gjorde vi med hjälp av textdatabaserna Mediearkivet och 
Presstext.  
Vi använde oss av sökorden:  
Sofia Appelgren 
Salladsbar* 
Salladsbarskonflikt* 
”Facklig blockad” 
Wild n Fresh 
Hotell- och restaurangfacket 
 
Bland de artiklar vi hittade sorterade vi bort allt material som inte tillhörde artiklar på 
nyhetsplats. Vi är också medvetna om att ett visst bortfall kan ha skett på grund av fel 
sökord eller ouppmärksamhet från vår sida. Slutligen fick vi fram sju artiklar från 
aftonbladet, sju från Göteborgs-Posten och 18 från Dagens Nyheter. Att vi har fler 
artiklar från Dagens Nyheter är enligt oss ingen nackdel eftersom vi gör en kvalitativ 
undersökning och letar efter tendenser istället för att räkna antal gånger vissa ord 
används och så vidare. 

7.2 Giltighet och tillförlitlighet 
 



 25 

För att kontrollera om en undersökning är giltig eller inte kan man ställa frågan: Mäter 
vi det vi avser att mäta? (Holme och Solvang 1997) Översätter vi den frågan till vår 
undersökning blir den: Får vi reda på hur salladsbarskonflikten i Göteborg 
framställdes på nyhetsplats i tidningarna Dagens Nyheter, Aftonbladet och Göteborgs-
Posten genom vår undersökning? En kritik mot vårt urval kan vara att vi endast har 
tittat på text och bortsett från bilder. Anledningen till att vi har fokuserat på texterna 
och inte bilderna beror på att vi ansåg det inte var rimligt inom ramen för vår c-
uppsats att även innehålla en bildanalys. Vår föreställning var att texterna skulle 
innehålla fler dolda budskap och intressanta aspekter än bilderna. Detta är dock 
ingenting vi vet.  
För en god validitet är det viktigt att använda sig av flera operationella indikatorer. 
(Esaiasson et al 2007). Vi har därför tittat på framställningen genom fem olika 
operationella indikatorer: Ordval, stereotyper, metaforer, Hvitfeldts krav på vinkling 
och binära oppositioner. Vi hade kunnat använda oss av ännu fler indikatorer men vi 
tyckte att de vi valde täckte upp en rimlig del av hur något framställs. Att vi valde att 
titta på så många språkliga aspekter beror på att en utgångspunkt i diskursanalysen är 
att den har ett speciellt sätt att se på språk och språkanvändning. Det diskursiva 
synsättet väver ihop språk och handling och bryter åtskillnaden mellan idé och 
verklighet. (Bergström och Boréus 2005) 
Även flera av våra teoretiska utgångspunkter lägger stor vikt vid språket. Som 
komplettering till de språkliga aspekterna tittade vi på hur artiklarna var uppbyggda 
med hjälp av Hvitfeldts teori om vinkling och Lévi-Strauss teori om binära 
oppositioner.  
 
Tillförlitligheten till en undersökning bestäms av hur mätningarna har utförts och hur 
noggrann bearbetningen har varit. (Holme och Solvang 1997) Bristande tillförlitlighet 
orsakas främst av slumpmässiga slarvfel under insamlingen av materialet och under 
arbetet med det. (Esaiasson et al 2007). Vi är medvetna om att vi har kunnat påverkas 
av förutfattade meningar under vår analys och val av citat i texterna. Vi hade båda läst 
och hört om konflikten innan vi började med vår undersökning och hade på grund av 
det bildat oss en uppfattning om den. Vi försökte dock bortse från det och vara så 
objektiva som möjligt under vår analys. Vi inser att tillförlitligheten sänks på grund av 
att vi använder oss själva som analysinstrument. Eftersom vi båda har gått igenom 
materialet anser vi dock att reliabiliteten har stärkts.  
Att vi har gått igenom texterna flera gånger och hellre plockat ut för många citat än 
för få anser vi också höja tillförlitligheten.  
 

7.3 Tillvägagångssätt 
 
För att få svar på våra frågeställningar började vi med en noggrann genomgång av 
texterna. När vi hade fått en uppfattning om vilka tendenser vi kunde hitta i artiklarna 
började vi analysera dem utifrån olika teman som bygger på vår teoretiska grund. De 
teman vi valde var stereotyper, metaforer, vinkling, binära oppositioner och ordval. 
All text som står i kursiv är citat tagna från texten som är formulerade av antingen 
journalisten själv eller citerade uttalanden från personer. Noterbart är att vi i Dagens 
Nyheter inte hittade några stereotypiska beskrivningar och därför redovisar vi inte 
något resultat i det temat. Här är frågorna vi ville ha svar på: 
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• Hur rapporterade tidningarna Dagens Nyheter, Aftonbladet och 
Göteborgs-Posten om konflikten på nyhetsplats?  

• Finns det likheter och skillnader i rapporteringen?  
• Hur framställs de olika aktörerna och parterna? 

 
Och här är de teman vi tittade på för att besvara dem: 
 
Stereotyper 
Enligt Hvitfeldt används stereotyper i nyhetssammanhang. Förekomsten av dessa 
nyhetsstereotyper innebär att journalister beskriver verkligheten utifrån ett på förhand 
bestämt mönster. (Hvitfeldt, 1989: s.95) Vi ville se om Hvitfelds teori om att det 
förekommer stereotyper i nyheterna stämmer eftersom det kan hjälpa oss att svara på 
frågan: Hur beskrivs de olika aktörerna i konflikten.  
 
Metaforer 
Enligt den amerikanske forskaren George Lakoff använder vi alltid metaforer när vi 
försöker förstå och förklara verkligheten. (Nordlund 1992) 
Om vi förstår verkligheten genom metaforer tror vi att det är viktigt att se om sådana 
liknelser har använts vid rapporteringen om konflikten. 
 
Vinkling 
Vi har tittat på om artiklarna uppfyller några av Håkan Hvitfedts krav för vinkling. 
Detta för att se om de är uppbyggda efter en viss struktur. Och om journalisten har 
använt sig av mediedramaturgi.  
 
Binära oppositioner 
Flera narratologiska forskare menar att berättelser innehåller vissa funktioner  
Lévi-Strauss fokuserade i sin forskning på kategorisering av oppositioner. Han 
uppmärksammade informationen som ligger under berättelsens yta. Några exempel på 
oppositioner som kan finnas under ytan av en berättelse är: Svart – vit, mannligt – 
kvinnligt, fattig – rik, öst – väst, ond – god. (Cottle, Negrine, Newbold, Hansen 1998) 
Vi vill se om de artiklar som beskriver konflikten innehåller några binära 
oppositioner.  
 
Ordval 
De metoder som används för att förstora, dramatisera eller förvränga verkligheten 
kallar medieforskaren Hvitfeldt för semantiska knep. (Hvitfeldt 1989) Några exempel 
på dessa knep är att använda associationsrika ord, metaforer och andra stilistiska 
uttryck som stimulerar delaktighet och engagemang och gör texten mer 
underhållande. (Ghersetti 2000) Under rubriken ordval har vi tittat på de ord som 
beskriver de olika parterna under konflikten. Eftersom vi har en egen kategori för 
metaforer har vi bortsett från dem och endast tittat på de ord som inte faller in i någon 
annan kategori.  
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8. Resultat 

8.1 Dagens Nyheter 

8.1.1 Metaforer 
 
Ett uttryck som förekom i flera artiklar i Dagens Nyheter och som myntades av 
politikern Fredrick Federley i en TV 4-intervju var ordet ”maffiametoder” som han 
använde för att beskriva sin syn på fackets blockad. Ordet fick genomslagskraft i 
Dagens Nyheter där det användes fem gånger och ordförande för Hotell- och 
Restaurangfacket kände sig kränkt av ordet som har en stark negativ klang och ger 
kopplingar till olaglig verksamhet. 
 
”Fackordförande kräver ursäkt för anklagelse om maffiametoder” (DN 15) 
 
”I TV 4:s morgonsoffa anklagade centerns riksdagsledamot Fredrick Federley facket 
för att använda maffiametoder” (DN 15) 
 
”Hotell- och restaurangfackets ordförande Ella Niia uppskattar inte att en 
riksdagsledamot från centern, Fredrick Federley, anklagar henne för maffiametoder.” 
(DN 15) 
 
”…centerpartistiska riksdagsmän har kallat fackets blockad för ”maffiametoder” och 
restaurangen har varit uppe som fråga i riksdagen” (DN 14) 
 
”Blockaden har rört upp känslor och centerns riksdagsledamot Fredrick Federley har 
i tv talat om maffiametoder…” (DN 14) 
 
Sofia Appelgren som under konflikten framstått som en väldigt opolitisk människa 
framställs ändå som en bricka i ett politiskt spel. Följande citat är hämtat från när det 
moderata ungdomsförbundet vid ett tillfälle ville lämna över ett hästhuvud till facket, 
men Sofia Appelgren avstyrde situationen. Att lämna över ett hästhuvud refererar till 
maffiafilmen Gudfadern och syftar på Federleys beskrivning av facket för att använda 
maffiametoder.  
 
”Sofia Appelgren tycks dock ha varit måttligt road av att bli bricka i ett politiskt spel 
och överlämnandet av hästhuvudet ställdes in” (DN 14) 
 
Dagens Nyheter väljer även i en annan artikel att plocka med ett citat från LO:s 
ordförande Wanja Lundby-Wedin som även hon använder samma metafor. 
 
”Hon utnyttjas som ett bra exempel för nyliberala krafter som ser henne som en 
bricka i sitt spel.” (DN 11) 
 
Samtidigt som hon beskrivs som en bricka i ett politiskt spel av andra och är 
medveten om det använder hon metaforen symbolfigur om sig själv. 
 
”Men många vill ha mig som en symbolfigur och det ställer jag inte upp på.” (DN 2) 
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Ordet sympati förekom i hopskrivning med andra ord i Dagens Nyheters artiklar. 
Sympatin var oftast riktad till Sofia Appelgren och en anledning till att hon fick 
många besökare under konflikten var att folk kände sympati för henne under fackets 
dagliga blockad. 
 
”Hittills har Wild ’n Fresh snarast vunnit ekonomiskt på konflikten genom att man 
fått ”sympatiätare”.” (DN 11) 
 
”Dessutom går restaurangen som tåget på grund av uppmärksamheten och 
sympatiätarna.” (DN 2)  

8.1.2 Vinkling 
 
Personifiering 
I en artikel träffar journalisten Sofia Appelgren för en mer personlig intervju under en 
lunch där vi får hennes syn på konflikten utan att facket får uttala sig. I en annan 
artikel kallar hon sig själv som symbolfigur i debatten mellan facket och politiker. 
Man får veta mer om Sofia Appelgren som person när hon i en artikel beskrivs mer 
och man kommer henne närmare. 
 
”Sofia har en utbildning i media och kommunikation att läsa färdigt, hon målar i olja 
och har just haft vernissage på en utställning och hon har en liten dotter” (DN 10) 
 
Enskilde mot myndigheten 
Facket är ingen myndighet men är en stor och mäktig organisation i Sverige. Det är 
hela tiden Sofia Appelgren som kommer till tals för salladsbaren. När andra företagare 
uttalar sig om konflikten så säger de att just Sofia Appelgren skall stå på sig mot 
facket. När facket utför sina stridsåtgärder uttalar borgerliga regeringspartier sympati 
för Sofia. Här är det är hon mot facket. När hon pratar om facket själv säger hon:  
 
”Oj där kommer mina blockadvakter” (DN 4) 
 
Överdrifter och dramatik 
Det finns knappt några överdrifter i medierapporteringen. När Sofia Appelgren själv 
får beskriva sin arbetssituation mitt under konflikten använder hon ett dramatiskt 
ordval. Hon säger att hon har  
 
”…fått leva i ett kaos och under hård press” (DN 2) 

8.1.3 Binära oppositioner 
 
Sofia Appelgren får sympatier från flertalet politiker under konflikten. Facket är den 
stora och Sofia Appelgren den lilla. 
 
”Flera företrädare för de borgerliga regeringspartierna har uttalat sympati för Sofia 
Appelgren. Arbetsgivarorganisationer har talat om fackligt maktmissbruk.” (DN 4) 
 
Det beskrivs att det är hon som får sin restaurang satt i blockad av facket och inte 
Wild’n Fresh som blir blockerad. Hon säger att hon inte har blivit behandlad med 
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respekt och beskriver sitt företag som ett litet nystartat företag vilket ligger i kontrast 
till det gamla stora facket. Hon framstår som ensam kämpe mot facket.  
 
När LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin uttalar sig om konflikten pratar hon om 
den svages rätt och menar att det är de anställda i ett företag som är de svaga. 
 
”Det måste vara den svage partens rätt att få ett kollektivavtal. De som är anställda 
kanske inte vågar kräva det för att man är rädd för att mista jobbet.” (DN 11) 
 
Efter det säger Wanja Lundby-Wedin att hon är väl medveten om att det är 
arbetsgivaren (Sofia Appelgren) som kan framstå som den svagare i den här 
konflikten.  
 

8.1.4 Ordval 

 
Vilka ordval gör man i samband med framställningen av Sofia Appelgren i 
Dagens Nyheter?  
I Dagens Nyheter kommer man närmare Sofia Appelgren och man får en bild av 
henne som person utanför yrket som restaurangägare. I en artikel handlar det om 
konflikten utifrån hennes perspektiv när en journalist äter en lunch med henne.  
 
”Sofia Appelgren har en utbildning i media och kommunikation att läsa färdigt, hon 
målar i olja och har just haft vernissage på en utställning och hon har en liten dotter” 
(DN 10) 
 
Här får vi del av hennes privatliv, saker som inte rör den fackliga blockaden. Vi får 
veta att hon har en liten dotter att ta hand om vilket ökar sympatin för henne som den 
unga småbarnsmamman. Hon får stöd och sympatier av politiskt aktiva människor 
och av vanligt folk som stödäter på hennes restaurang. 
 
Vilka ordval gör man i samband med framställningen av facket i Dagens 
Nyheter?  
Facket fick kritik från flera håll. Den beskrivs dessutom som hård och kommer inte 
bara från enskilda utan politiker utan partier och Svenskt Näringsliv som det beskrivs.  
 
“Facken får hård kritik för sina blockader från tre av allians-partierna och 
arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv.” (DN 5) 
 
Vilka ordval gör man i samband med framställningen av andra parter i Dagens 
Nyheter?  
Arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin var en av de politiker som var 
inblandade i konflikten. Littorin stod bakom fackets rätt med facklig blockad och det 
fick han kritik för i Dagens Nyheter samtidigt som tre allians-partier och Svenskt 
Näringsliv kritiserade facket. Det framkommer inte vem eller vilka det var som 
kritiserade Littorin eller om moderaterna var ett av partierna som kritiserade facket. 
Den informationen utelämnade journalisten. 
 
”Littorin framstod i intervjun som en mycket stark förkämpe för fackföreningsrörelsen 
och den svenska modellen med kollektivavtal.” (DN 9) 
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Littorin beskrivs här med orden ”mycket stark” och man får en bild av Littorin helt på 
fackets sida i konflikten. Han förekommer i en uppföljande artikel om konflikten med 
honom som huvudperson där han fortsätter att stå emot kritiken han fått.   
 
Hur beskrivs konflikten om vad som hände på plats?  
 
Facket 
Hotell- och restaurangfackets medlemmar fanns på plats utanför salladsbaren under 
hela konflikten. Dagens Nyheter ger beskrivningen på plats från saluhallen där det 
beskrivs att facket inte hindrade någon att komma in till salladsbaren utan de bara 
upplyste om avtalet och uppmanade folk att inte gå in och äta. 
 
”Fackets strejkvakter hindrar ingen från att gå in och äta men upplyser om vad 
konflikten handlar om” (DN 15) 
 
”Hotell- och restaurangfacket medlemmar står utanför och upplyser om det att det 
inte finns kollektivavtal” (DN 12) 
 
”i Göteborg går blockadvakter i röda jackor i duggregnet och uppmanar kunder att 
inte gå på salladsbarsrestaurangen...” (DN 16) 
 
Av de förbipasserande människorna på plats fick facket blandad kritik, Dagens 
Nyheter beskriver situationen och använder två starka negativa ord. Företagarna som 
också finns där uttrycks i Dagens Nyheter med en negativ syn på situationen. En 
företagare som äger en charkuteriaffär i samma saluhall använde det starkt negativa 
ordet ”facistmetoder” 
 
”Blockadvakterna fick omväxlande beröm, råskäll och spottloskor under fredagen” 
(DN 14) 
 
”Andra butiksägare är irriterade, mest på blockadvakterna men också på hela 
situationen som kan skrämma bort kunder för alla” (DN 16) 
 
”Mina sympatier finns hos Sofia när hon utsätts för fackets fascistmetoder.” (DN 11) 
 
Sofia Appelgren 
Det fanns inga artiklar med Sofia Appelgren i konfrontation med blockadvakterna på 
plats och Sofia Appelgren verkade bara finnas inne i restaurangen där hon serverade 
mat och svarade på medias frågor vid vissa tillfällen. Däremot fick hon sympatier från 
politiskt håll och bland vanligt folk. Det beskrivs att blockaden väckte starka känslor 
och att folk strömmade in som att det var starkt engagerande och att det gick 
ekonomiskt bra under tiden. Sofia Appelgren beskrivs här som vinnare på konflikten 
och blockadvakterna som förlorare.  
 
”Blockaden har väckt starka känslor hos unga moderater och centerpartister som har 
strömmat till restaurangen för att äta där och på så vis stödja ägaren Sofia 
Appelgren.” (DN 15) 
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”Samtidigt fortsätter kunder strömma in för att ”stödäta” på restaurangen…” (DN 
14) 
 
”Hittills har Wild’n Fresh snarast vunnit ekonomiskt på konflikten genom att man fått 
”sympatiätare”. (DN 11) 
 

8.2 Aftonbladet 

8.2.1 Stereotyper 
 
Vi finner ett par stereotypiska beskrivningar i Aftonbladet. Samtliga handlar om Sofia 
Appelgren. Hon framställs under konflikten med hjälp av citat från andra som en 
stereotypisk ung och ensam kvinna.  
 
”Den ensamma kvinnliga företagaren”. Sofia Appelgren beskrivs med hjälp av ett 
citat av egenföretagaren Johan Wingård. (AB 3) 
 
”Jag tycker att det är väldigt tråkigt när unga kvinnor som i dag startar företag 
tvingas ge upp” Maud Olofssons uttalande om konflikten. Här beskrivs Sofia 
Appelgren som en av alla unga kvinnor som startar företag och tvingas ge upp. (AB 6) 

8.2.2 Vinkling  
 
Flera artiklar i Aftonbladet föll in under Hvitfeldts krav på vinkling. Vi hittade 
personifiering, den enskilde mot myndigheten, konfliktvinkeln, överdrifter och 
dramatik och politisering.  
 
Personifiering: Facket personifieras av Dan Fransson som för deras talan och 
företaget personifieras av den unga kvinnliga ägaren Sofia Appelgren. Att Appelgren 
är både ung och kvinna förtydligas i citatet: ”Jag är 24 år och egenföretagare. Jag 
försöker ge en bra arbetsplats till mina anställda som är unga och ambitiösa” (AB 1) 
 
Den enskilde mot myndigheten: Facket beskrivs som ett kollektiv med en talesman 
som uttalar sig för gruppen. ”Vi står här för att…” säger Dan Fransson. Medan Sofia 
Appelgren pratar om sig själv och hur illa hon har blivit behandlad av facket 
(myndigheten). (AB 1) Genom citatet: ”Facket valde att göra mig till slagträ i 
debatten och så kan jag inte leva mitt liv.” kan läsaren få en bild av facket som den 
onda ”myndigheten” som har förstört Sofia Appelgrens liv. (AB 6) 
 
Konfliktvinkeln och överdrifter och dramatik. ”Den svenska modellen – 
Riksdagsman till attack mot kafé-blockad i Göteborg” Här är konfliktvinkeln tydlig. 
Läsaren får indikationer på att det rör sig om en konflikt. Detta genom att det 
associationsrika ordet attack finns med. (AB 2) Ordet bidrar också till att artikeln 
passar in under vinkelkriteriet ”överdrifter och dramatik” 
 
Ett annat exempel på konfliktvinkeln är:  
”Oroligt när sopor tvångshämtades – krog fortfarande i konflikt med facket” (AB 3)  
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Politisering: Tidningen har framställt informationen i artikeln utan att ifrågasätta var 
den kommer ifrån. Man skriver ”en oberoende rapport säger…” istället för en rapport 
utförd av advokaten Toivo Öhman som tidigare har arbetat som förbundsjurist på 
fackförbundet SIF säger…. Sofia Appelgrens kommentar till rapporten börjar med 
orden ”ägaren hävdar”. Ordet hävdar kan ge associationen att det ägaren säger inte är 
sant utan att det bara är något hon påstår. Här ser vi ett exempel på vinkling till 
fackets fördel och Sofia Appelgrens nackdel. (AB 4) 
 
Ett annat exempel på det är att det faktum att Sofia Appelgren säljer sin salladsbar 
beskrivs som en ”halv fackframgång”. Det är ett positivt uttryck med tanke på att 
facket inte har nått det mål de kämpat för under blockaden. Facket beskrivs också med 
orden ”De har inte givit upp kravet på likvärdiga villkor för alla anställda”.  Vilket 
kan ge läsaren positiva associationer till fackets avsikter med blockaden.  
De politiker som protesterat mot blockaden framställs som oseriösa och bråkiga med 
orden: ”I går använde Maud Olofsson och Göran Hägglund konflikten som slagträ 
mot facket.” I detta citat målas också facket ut som ett offer – som används som 
politikernas slagträ.  (AB 5) 

8.2.3 Metaforer 
 
Vi har hittat en hel del metaforer i Aftonbladet. Flera av metaforerna som beskriver 
konflikten ger associationer till krig och kamp. Man skriver till exempel att 
riksdagsmannen Fredrick Federley har gått till attack och att Maud Olofsson och 
Göran Hägglund har gått till storms mot blockaden. Man skriver om ett ordkrig och 
tar vid flera tillfällen upp liknelsen med David och Goliat. Krigsmetaforerna 
förekommer mest i samband med politiker.  
 
Rubrik:” Den svenska modellen – Riksdagsman till attack mot kafé-blockad.” (AB 3) 
 
”Knappt hade hon sagt det förrän både Maud Olofsson och Göran Hägglund gick till 
storms mot fackets metoder” (AB 7) 
 
”In i det sista pågick ordkriget” (AB 7) 
 
”Situationen liknades vid flera tillfällen vid David och Goliat. ” (AB 6) 
 
En annan metafor som förekommer frekvent är slagträ. Både Sofia Appelgren och 
facket beskrivs som slagträn i debatten. De framställs som offer i ett politiskt spel.  
 
”Igår använde Maud Olofsson och Göran hägglund konflikten som slagträ mot facket 
”(AB 5) 
 
”Sofia Appelgren säger att facket har gjort henne till ett slagträ i debatten.”(AB 6) 
 
”Jag kan inte ägna mitt liv åt att vara ett slagträ i den politiska debatten, säger hon 
(Sofia Appelgren)” 

8.2.4 Binära oppositioner  
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Vi finner flera binära oppositioner i Aftonbladet. Mest förekommande är att Sofia 
Appelgren framställs som den goda och svaga och facket som de onda starka. Vi hittar 
också vid ett tillfälle facket som de goda och politikerna som de onda. Sofia 
Appelgren framställs dock aldrig som ond på något sätt.  
 
”Jag är en vanlig småföretagare som protesterar mot fackets förtryck mot den 
ensamma kvinnliga företagaren här inne” (AB 3) uttrycker den binära oppositionen: 
Ensam kvinna – facket.  
 
”Situationen liknades vid flera tillfällen vid David och Goliat.”(AB 6) 
 
Facket som de goda ”De har inte gett upp kravet på likvärdiga villkor och rättigheter 
för de anställda” och politikerna som de onda ”använder konflikten som ett slagträ 
mot facket”. (AB 5)  
 

8.2.5 Ordval 
 
Vilka ord förknippas med Sofia Appelgren i Aftonbladet? 
 
Att Sofia Appelgren inte skriver avtal framställer tidningarna på olika sätt. I 
Aftonbladet förkommer både neutrala och negativa ord för att beskriva situationen.  
 
”Hon har inga planer på att skriva på.” (AB 2) 
 
”Ägaren vägrar skriva kollektivavtal”. Ordet vägra har en negativ klang och är inte 
fördelaktigt för Sofia Appelgren. Att vägra betyder enligt nationalencyklopedin: 
”genom uttalande eller (utebliven) handling motsätta sig krav eller förväntning (på att)
utföra viss handling” (www.ne.se) (AB 3)
 
Hur framställs facket i Aftonbladet? 
 
Varför blockadvakterna står utanför salladsbaren förklaras på olika sätt. De står där 
för att informera, berätta om situationen eller för att hindra folk från att gå in i 
salladsbaren. Alla dessa ordval ger olika associationer till läsaren. 
 
Med citat från Dan Fransson, förste ombudsman på restaurangfacket i Göteborg 
beskrivs blockaden på det här sättet:  
 
”Vi står här för att berätta för besökarna vilken restaurang som inte har 
kollektivavtal och att de borde gå till någon annan restaurang med schysstare 
arbetsvillkor istället” (AB 1) 
 
I andra artiklar beskrivs den så här: 
 
”strejkvakter har stått utanför dörrarna och informerat om att rörelsen inte har 
kollektivavtal”.  (AB 6) 
 
”Sedan i morse har ett tjugotal fackliga vakter hindrat kunderna att ta sig in i 
salladsbaren Wild ’n Fresh.” (AB 2) 
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Andra aktörer uttalar sig vid flera tillfällen negativt om facket och kallar deras 
metoder bland annat för mobbing och förtryck. 
 
”Igår höjde riksdagspolitikern Fredrick Federley (c) kallade fackets metoder för 
mobbing” (AB 2) 
 
I citatet av egenföretagaren Johan Wingård beskrivs fackets åtgärder mot salladsbaren 
med ordet förtryck. Vilket har en negativ klang och inte är fördelaktigt för facket.  
 
”Jag är en vanlig företagare och medborgare som protesterar mot fackets förtryck av 
den ensamma kvinnliga företagaren här inne” 
(AB 3) 
 
Fackets rapport om konflikten beskrivs som oberoende och att Sofia Appelgren säljer 
salladsbaren beskrivs som en Halv Fackframgång istället för facket fick inte igenom 
sina krav, facket misslyckades och så vidare.  
 
”En oberoende rapport visar” (AB 4) 
 
Rubrik: ” Halv Fackframgång” (AB 5) 

8.3 Göteborgs-Posten 

8.3.1 Stereotyper 

 
De stereotyper vi hittar i Göteborgs-Posten beskriver Sofia Appelgren som ung svag 
och kvinna och facket som stora och stridslystna. 
 
Sofia Appelgren beskrivs som ”denna 24-åriga tjej” och ”Hon ser tunn och skör ut i 
sina smala jeans. Men handslaget och den fasta blicken säger något annat” I ett citat 
säger också Sofia Appelgren: ”Vi har mångdubblat omsättningen, men vi är små” 
(GP 2) – Den stereotype unga kvinnliga kämpen/hjälten i en svag position.  
 
Konflikten beskrivs som ”en klassisk David-Goliat-konflikt. En ung tjej mot hela 
fackföreningsrörelsens uppkavlade ärmar.” (GP 2) – Den unga svaga står ensam mot 
hela fackföreningsrörelsen som dessutom har uppkavlade armar. Detta kan tolkas som 
om de är beredda för strid. 

8.3.2 Vinkling 
 
Vi finner att flera av Göteborgs-Postens artiklar är vinklade på olika sätt. Vi hittar 
konfliktvinkeln, den enskilde mot myndigheten och personifiering. 
 
Konfliktvinkeln: Här framkommer det i artikeln att det rör sig om en konflikt ”Den 
fackliga konflikten blev ohållbar i längden” (GP 1) I ett citat säger också Sofia 
Appelgren att ”när man till slut känner ett hot mot sin familj då är det ohållbart”. 
(GP 1) 
 
Den enskilda mot myndigheten:  
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”Hon (Sofia Appelgren) tycker att facket är bra men att de konfliktmedel Hotell och 
restaurangfacket använt mot Wild ’n fresh inte står i proportion till företagets 
storlek” (GP 1) 
 
”Droppen var när restaurangen fyllde år i lördags och familj och vänner kom för att 
fira. Ett stort antal fackliga funktionärer kom till platsen, samt grupper av unga 
politiska aktivister kom för att demonstrera” (GP 1) 
 
Facket beskrivs så här: ”Ilskan är stor bland strejkvakterna för den politiska 
inblandningen och man slår ifrån sig alla anklagelser om maffiametoder.” (GP 6) 
 
Sofia Appelgren beskrivs här som den enskilde. Hon är en människa som alla andra 
som bara vill fira födelsedag med familjen, medan facket är många och arga och får i 
det här fallet vara symbol för myndigheten, trots att de inte är någon myndighet.  
 
Personifiering: 
Fokus ligger ofta på Sofia Appelgren. Hon får ge flest kommentarer och uttrycker 
genom dem den personliga vinkeln. Till exempel när hon säger: ”Jag vill inte driva en 
verksamhet utan att göra det med hjärtat.”  Och ”det skulle vara svårt att sälja något 
jag lagt ner min själ i.” (GP 4) I och med dessa citat kan läsaren på känslor för Sofia 
Appelgren och börja se henne som en person som verkligen brinner för sin salladsbar.  
 
Sofia Appelgrens roll i konflikten beskrivs så här: ”Det är lunchtid och fullt upp för 
Sofia Appelgren på Wild ’n Fresh i Linnéstadens saluhall. Förutom två timanställda 
har hon ringt in mamma och pappa.” (GP 6) 

8.3.3 Metaforer 
 
Vi hittar flera metaforer som kan associeras till krig och som kan ge läsaren intrycket 
att konflikten är dramatisk. Förutom ord som associerar till krig tas liknelsen med 
maffian upp. Det är facket som anklagas för att använda liknande metoder som dem.  
 
”50 dagars konflikt med facket har inte knäckt Sofia” (GP 1) 
 
”I över 50 dagar har striden pågått” (GP 1) 
 
”David-Goliat-konflikt.” (GP 1) 
 
”Hela Fackföreningsrörelsens uppkavlade ärmar.” (GP 2) 
 
”Striden mellan fack och politiker.”  (GP 6) 
 
”Man slår ifrån sig alla anklagelser om maffiametoder. ” (GP 5) 
 
Vi hittar metaforen slagträ som syftar på att Sofia Appelgren har blivit utnyttjad i den 
politiska debatten.  
 
”Sofia Appelgren tycker att hon har blivit ett slagträ i debatten.” (GP 1) 
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Andra metaforer målar upp Sofia Appelgren som en mycket engagerad person som 
det är lätt att känna sympati för.  
 
”Göra det med hjärtat.” (GP 3) 
 
”lagt ner min själ i. ” (GP4) 

8.3.4 Binära oppositioner 
 
De binära oppositioner vi hittar faller också in under vår kategori vinkling. De handlar 
om att Sofia Appelgren framställs som den svaga mot det stora facket.  
 
”En klassisk David-Goliat-konflikt. En ung tjej mot hela fackföreningsrörelsens 
uppkavlade ärmar.”  (GP 2) 
 
Den vanliga människan med mamma och pappa mot Ilskna strejkvakter. 
 
Sofia Appelgrens roll i konflikten beskrivs så här: ”Det är lunchtid och fullt upp för 
Sofia Appelgren på Wild ’n Fresh i Linnéstadens saluhall. Förutom två timanställda 
har hon ringt in mamma och pappa. ” (GP 3) 
Facket beskrivs så här: ”Ilskan är stor bland strejkvakterna för den politiska 
inblandningen och man slår ifrån sig alla anklagelser om maffiametoder.” (GP 3) 
 

8.3.5 Ordval 

 
Vilka ord används i samband med beskrivningar av Sofia Appelgren? 
 
I Göteborgs- Posten framställs det faktum att Sofia Appelgren inte vill skriva 
kollektivavtal på flera olika sätt. Hon vägrar, vill inte och tänker inte. Vi tror att 
läsarens bild av Sofia ändras beroende på vilket av dessa ord artikelförfattaren väljer 
att beskriva händelsen med. Här följer några exempel: 
 
”Företaget har varit satt i blockad av Hotell- och restauranganställdas förbund sedan 
två månader eftersom ägarna inte velat teckna avtal.” (GP1) 
 
”Företaget vägrar teckna kollektivavtal.” (GP 5) 
 
”Hon uppger att orsaken till att hon hittills inte velat teckna avtal är …” (GP 7) 
 
”Efter vägran att teckna kollektivavtal….” (GP 7) 
 
”Hon tänker inte skriva på något kollektivavtal.” (GP 3) 
 
Att salladsbaren ska läggas ned beskrivs med ordets tvinga. Det är synd om den som 
tvingas ordet tvinga betyder enligt nationalencyklopedin: ”utnyttja sin fysiska styrka 
eller maktställning till att förmå (någon att) mot sin vilja handla på visst sätt; genom 
våld, hot” (www.ne.se)    
 
”Salladsbaren kan tvingas läggas ned.” (GP 5) 
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Vilka ord används i samband med beskrivningar av facket? 
 
Facket beskrivs med flera negativa ord som kan ge associationer till ondska och krig. 
Några exempel på sådana ord är blockadvaktsstyrka, maffiametoder, räd, strid och 
stark organisation.  
 
”Det är en stor apparat att organisera en blockadvaktsstyrka” (GP 2) 
Blockadvaktsstyrka är ett konnotationsrikt ord som kan associeras till många 
personer, krig en hel styrka med vakter. Facket framställs här som negativt och 
hotfullt.  
 
”Ilskan är stor bland strejkvakterna för den politiska inblandningen och man slår 
ifrån slår ifrån sig alla anklagelser om maffiametoder.” (GP 6) 
 
”Salladsbar i restaurangfackets räd för kollektivavtal” (GP 7) 
 
”När facket inledde sin strid för kollektivavtal….” (GP 6) 
 
”Jag tycker att det är viktigt att allmänheten får veta på vilket otrevligt sätt man blir 
bemött av en sådan stark organisation.” (GP 7) 
 
Fackets rapport om villkoren på wild ’n Fresh beskrivs som oberoende. 
 
”Fackets oberoende rapport.” (GP 5) 
 
Vilka ord används i samband med beskrivningar av andra parter? 
 
Personen bakom rapporten för centrum av rättvisa beskrivs så här: 
 
”Tore Wiwen-Nilsson vid Mannheimer och Swartling säger sig stå fri från 
kommersiella och partipolitiska intressen.”(GP 5) 
 
Ordvalet säger sig kan göra läsaren osäker på om han verkligen står fri från 
kommersiella och paripolitiska intressen. Hade rapporten beskrivits som oberoende 
hade den låtit mer trovärdig.  
 
Paul Östling har visat in sympati för Sofia Appelgren genom att stödäta på hennes 
salladsbar. Det beskrivs såhär: 
 
”Paul Östling har troget stödätit lunch på Wild ’n Fresh.” (GP1) 
 
Ordet troget är positivt laddat och läsaren kan förknippa det med att det är positivt att 
stödja Sofia Appelgren.  
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8.4 Sammanfattning av resultat 

8.4.1. Stereotyper 

 
Vi hittade inte särskilt många stereotyper i någon av tidningarna. I Dagens Nyheter 
hittade vi inga alls. De som förekommer i Göteborgs-Posten och i Aftonbladet 
beskriver Sofia Appelgren som en stereotypisk ung, kvinnlig, kämpe. Hennes ålder 
och kön och att hon är ensam framhålls.  
 
Facket beskrivs stereotypiskt i Göteborgs-Posten med liknelsen ”hela 
fackföreningsrörelsen med uppkavlade ärmar” Här får facket symbolisera ett 
stridslystet kollektiv.  

8.4.2 Metaforer  
 
Vi kan se att alla tre tidningarna använder sig av metaforer i sina beskrivningar av 
händelsen. En skillnad mellan tidningarna är att Aftonbladet använder färre metaforer 
än Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. Detta tror vi kan bero på att Aftonbladets 
artiklar är kortare och färre än de två andra tidningarnas. 
 
En kategori av metaforer som förekommer i alla tre tidningarna är krigsmetaforer. 
Med krigsmetaforer menar vi att konflikten beskrivs med ord som används under krig. 
Exempel på krigsmetaforer är: 
 
”Den svenska modellen – Riksdagsman till attack mot kafé-blockad.” (AB 2) 
 
”I över 50 dagar har striden pågått” (GP 1) 
 
”Striden mellan fack och politiker.”  (GP 6) 
 
En typ av metafor som används frekvent i framför allt Dagens Nyheter, men som 
också förekommer i Göteborgs-Posten är maffiametoder. Metaforen används främst 
genom citat av politiker som syftar på fackförbundets tillvägagångssätt. Vi anser att 
metaforen maffiametoder passar in under vår kategori för krigsmetaforer eftersom 
maffian symboliserar laglöshet och kriminalitet. 
 
”Man slår ifrån sig alla anklagelser om maffiametoder. ” (GP 5) 
 
”Fackordförande kräver ursäkt för anklagelse om maffiametoder” 31 DN 
 
”I TV 4:s morgonsoffa anklagade centerns riksdagsledamot Fredrick Federley facket 
för att använda maffiametoder” 32 
 
”Hotell- och restaurangfackets ordförande Ella Niia uppskattar inte att en 
riksdagsledamot från centern, Fredrick Federley, anklagar henne för maffiametoder.” 
32 DN 
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”…centerpartistiska riksdagsmän har kallat fackets blockad för ”maffiametoder” och 
restaurangen har varit uppe som fråga i riksdagen”30 DN 
 
”Blockaden har rört upp känslor och centerns riksdagsledamot Fredrick Federley har 
i tv talat om maffiametoder…” 29 DN 
 
En annan typ av metaforer som vi har hittat i samtliga tidningar är politiska metaforer. 
Med det menar vi metaforer som på något sätt ger läsaren indikationer på att textens 
aktörer har blivit utnyttjad i ett politiskt syfte eller samhällelig diskurs. 
 
”Sofia Appelgren tycker att hon har blivit ett slagträ i debatten.” (GP 1) 
 
”Igår använde politikerna Maud Olofsson och Göran Hägglund konflikten som 
slagträ mot facket.” (AB 5) 
 
”Facket valde att göra mig till ett slagträ i debatten.” (citat av Sofia Appelgren) (AB 
6) 

8.4.3 Vinkling 
 
Vi hittade artiklar som stämde överens med flera av Hvitfeldt kriterier för vinkling i 
alla tidningarna.  
 
Den vanligast förekommande vinkeln är den enskilde mot myndigheten. Här 
symboliserar Sofia Appelgren i samtliga fall den enskilde och facket (trots att det 
egentligen inte är någon myndighet) myndigheten.  
 
Vi kunde också se personifiering i alla tidningar. I denna vinkel personifierade Sofia 
Appelgren en småföretagare i konflikt med facket som personifierades av olika 
talesmän. Även den politiska diskursen personifierades av elitpersoner som Maud 
Olofsson, Fredrick Federley och Sven Otto Littorin precis som i Hvitfelds teori: ” De 
människor som får personifiera ett skeende är inte slumpmässigt utvalda utan har 
speciella egenskaper. De som dominerar är personer ur samhällets politiska och 
ekonomiska elit. Människor som publiken redan känner igen föredras.” (Hvitfeldt, 
1989: s. 108)  
 
Även konfliktvinkeln förekom vid flera tillfällen. Detta kunde vi bland annat se 
genom krigsmetaforerna. 
 
En skillnad mellan tidningarna var att Aftonbladet som vi analyserade endast sju 
artiklar av hade flest vinklade artiklar. I Aftonbladet hittade vi också en vinkel som 
inte förekom i de andra tidningarna. Det var politiseringsvinkeln. Enligt Hvitfeldt är 
politisering när nyheterna vinklas utifrån nyhetsmediets politiska inriktning. Det som 
stödjer de egna idéerna framhålls medan det som talar emot inte uppmärksammas. 
Detta gäller vinklingar på nyhetsplats och inte på ledarsidor. (Hvitfeldt, 1989) 
 
De artiklar som vi har lagt i kategorin politisering har Aftonbladet vinklat till fackets 
fördel och Sofia Appelgrens nackdel. Eftersom Aftonbladet är socialdemokratisk på 
sin ledarsida tycker vi att det är intressant att notera att Aftonbladet är den enda av de 
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tre undersökta tidningarna som har vinklat konflikten till fackets fördel och Sofia 
Appelgrens nackdel.  

8.4.4 Binära oppositioner 
 
I Dagens Nyheter framkommer skillnaden mellan den starke mot den svage när facket 
LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin uttalar sig om konflikten och säger att hon är 
”väl medveten” om att det i det här fallet kan verka som att Sofia Appelgren är den 
svage. Där bekräftar hon journalistens perspektiv på den starke mot den svage och 
även den mediebild som framställs av tidningen genom uttalandet.  
 
Dagens Nyheter publicerar även citat från en företagare som själv har kollektivavtal 
men kände sympati för Sofia och kallade fackets agerande för ”fascistmetoder”. 
Fascism är ett väldigt starkt negativt ord som bland annat kopplas samman med anti-
demokrati och ger facket en ond stämpel och sympatin för Sofia gör henne till den 
gode. 
 
Aftonbladet tyder på en vinkling till fackets fördel när journalisten i en artikel 
framställer facket som de goda i konflikten och politikerna, från höger, som de onda. 
Enligt Aftonbladet ger facket inte upp kravet på likvärdiga villkor och rättigheter för 
de anställda och politikerna använder konflikten mot facket. Facket beskrivs även som 
den onde i den binära oppositionen två gånger i konflikten, men de gångerna var det 
inte från journalisten själv utan i medtagna citat från Sofia Appelgren och en annan 
lokal företagare. Sofia Appelgren säger att hon används som slagträ åt facket vilket 
ger bilden av facket som de onda som utnyttjar henne. Ett annat citat Aftonbladet 
använder sig av är från en man som protesterar mot facket och använder de starka 
orden att han är en vanlig företagare som protesterar mot fackets förtryck mot den 
ensamma kvinnan. Från hans vinkel framställs facket som den klart onde starke som 
utövar påtryckningar mot gode ensamma och därmed svagare människan.  
 
Trots att Aftonbladet publicerade relativt få artiklar som dessutom var mindre i storlek 
fann vi att det förekom allt fler vinklingar i deras texter. Att en nyhet vinklas är för att 
aspekter som anses öka intresset för nyheten förstoras upp. Hvitfeldt 1989 tar upp att 
vinklingen förekommer oftare i kvällspressen än i morgonpressen.  
 
Glasgow media group gjorde en undersökning om objektivitet som visad vissa medier 
tycker att objektivitet inte alltid är önskvärt. Eftersom det finns olika uppfattningar om 
det i nyhetssammanhang där vissa förnekar möjligheten till objektivitet men strävar 
efter det, förklaras det med att nyheterna inte kan vara objektiva eftersom de 
produceras av människor som styrs av den sociala miljön. De två teorierna skulle 
bevisa att den sociala miljön skiljer sig på kvällspressen från morgonpressen där 
journalisterna arbetar efter en annan mall och kravet är högre på vinklingar i 
journalistiken. (Hvitfeldt 1989) 
 
Det framkommer flera binära oppositioner i de olika tidningarnas artiklar.  
Binära oppositioner ligger ibland dolt under ytan och i det här fallet är det en speciellt 
framträdande, den stora mot den lilla. 
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8.4.5 Ordval 
 
Med vilka ord beskrivs Sofia Appelgren? 
Att Sofia Appelgren inte tecknar avtal beskrivs med flera olika ord. Samtliga tidningar 
använder ordet vägrar vilket är negativt. Vi hittar också positiva ord som beskriver 
samma sak. Exempel på det är: ”vill inte teckna avtal” eller ”har inga planer på att 
teckna avtal.” Ordet vägra förekommer mest i Aftonbladet medan mer positiva 
synonymer förekommer mer frekvent i de två andra tidningarna.  
 
Med vilka ord beskrivs facket och blockaden? 
I Aftonbladet beskrivs fackets metoder främst med citat från andra parter som kallar 
det för mobbing och förtyck. Även i Dagens Nyheter beskrivs facket av andra parter 
med ord som maffiametoder och fascistmetoder.  
I Göteborgs-Posten beskrivs facket av värdeladdade ord som kommer både från citat 
från andra parter och från artikelförfattaren. I citaten anklagas de för maffiametoder 
och beskrivs som en stark organisation. Exempel på ord som använts av 
artikelförfattaren är blockadvaktsstyrka och strid. 
Sammantaget kan man säga att de tre tidningarnas ordval ger en negativ bild av 
facket. Mest semantiska knep används i Göteborgs-Posten. Endast Aftonbladet 
framställer i vissa artiklar facket med positiva ord. De skriver till exempel om en halv 
fackframgång när Sofia Appelgren säljer salladsbaren.  
Vad blockadvakterna gör utanför salladsbaren kan också beskrivs på olika sätt.  
De står där för att berätta, informera om att ägaren inte har kollektivavtal men också 
för att hindra människor från att gå in i salladsbaren. Vi ser ingen större skillnad på 
ordval mellan de tre tidningarna i framställningen av varför facket står utanför 
salladsbaren.  
 
I alla tre tidningarna beskrivs fackets rapport som oberoende.  
 

8.5 Resultatdiskussion 
 
Vårt syfte med studien är att undersöka hur salladsbarskonflikten i Göteborg 
framställdes på nyhetsplats i tidningarna Dagens Nyheter, Aftonbladet och Göteborgs-
Posten. Vi vill också veta om dessa tre tidningars rapportering skiljer sig från 
varandra. Vårt syfte mynnande ut i frågeställningarna: Hur rapporterade tidningarna 
Dagens Nyheter, Aftonbladet och Göteborgs-Posten om konflikten på nyhetsplats? 
Finns det likheter och skillnader i rapporteringen? Hur framställs de olika aktörerna 
och parterna? 
 
Vårt teoretiska perspektiv var strukturalismen vars grundtanke är att man inte kan lära 
känna världen utifrån dess egna termer utan bara genom vår kulturs begreppsmässiga 
och lingvistiska strukturer. (Fiske 2004: s.155)  
För att komma fram till vår kulturs begreppsmässiga och lingvistiska strukturer inom 
nyhetsjournalistik har vi tittat på olika teorier om vad nyheter är och hur de framställs. 
Några centrala teorier som har hjälpt oss att besvara våra frågeställningar är Hvitfeldts 
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teorier om vinkling i media, Ghersettis teorier om sensationsjournalistik och Lévi-
Strauss teori om binära oppositioner.  
 
Vi kom i våra analyser av texterna fram till att de tre olika tidningarna rapporterade 
om konflikten på ett liknande sätt. Sofia Appelgren framställdes som den lilla svaga 
och facket som den stora starka. Alla tidningarna använde sig i flera fall av Hvitfeldts 
kriterier för vinkling. De vanligaste vinklingarna var personifiering, den enskilde mot 
myndigheten och konfliktvinkeln. Händelsen beskrevs med ett språk som var rikt på 
metaforer. Vi hittade två typer av metaforer som förekom frekvent i alla tidningarna. 
Det var krigsmetaforer och politiska metaforer.  
 
Den största skillnaden vi kunde se mellan tidningarnas rapportering var att 
Aftonbladet var de enda som vinklade konflikten till fackets fördel och Sofia 
Appelgrens nackdel. Vi såg också att Aftonbladets artiklar i större utsträckning var 
vinklade. En annan skillnad var att Dagens Nyheter fokuserade mer på de politiska 
aktörerna.  
 
I sin studie av mediernas rapportering om kidnappningarna i Angola 1987 och 
Prinsessan Dianas död 1997 kom Marina Ghersetti fram till att bilden av verkligheten 
som nyheterna gav var mycket språkligt och berättartekniskt bearbetade. Gemensamt 
för berättelserna var att de var vinklade ur ett konfliktperspektiv och att de gestaltades 
av ett begränsat antal huvudaktörer. Dessa människor beskrevs i nyhetsförmedlingen 
som symboler för gott och ont, rätt och fel eller som offer och förövare. Dessutom 
kännetecknades nyheterna om båda händelserna med att de var starkt förenklade. 
(Ghersetti 2000) 
 
Vår undersökning av tre tidningars rapportering från salladsbarskonflikten i Göteborg 
år 2006/2007 tyder på att mediernas sätt att rapportera inte har förändrats de senaste 
tjugo åren. Vi kan se stora likheter mellan Ghersettis resultat och våra egna resultat.  
 
I denna diskussion ska vi diskutera resultatets egentliga betydelse med hjälp av 
Faircloughts tredimensionella modell. Den lägger stor vikt vid de diskurser och genrer 
som artikuleras tillsammans för att skriva en text och som textmottagaren använder 
för att tolka har en bestämd lingvistisk uppbyggnad som formar läsandet och 
skrivandet av texten. En analys av en kommunikativ händelse innehåller analyser av 
tre olika punkter. 
1. Diskurser och genrer som artikuleras i produktionen och konsumtionen av texten 
(den diskursiva praktikens nivå). 
2. Den lingvistiska uppbyggnaden (textnivå). 
3. Överväganden om huruvida den diskursiva praktiken reproducerar eller 
omstrukturerar den existerande diskursordningen, och vilka konsekvenser den har för 
den bredare sociala praktiken (den sociala praktikens nivå). 
 (Winther Jörgensen och Phillips 2000) 
 
Vi börjar med att diskutera resultatet utifrån den första nivån - Hur diskurser och 
genrer artikuleras i produktionen av texten, sedan fortsätter vi med den lingvistiska 
uppbyggnaden av texten och slutligen diskuterar vi konsekvenser i den bredare sociala 
praktiken. 
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Den diskursiva praktiken 
 
Som vi nämnt tidigare har vi inte tittat på konsumtionen av texterna bland läsarna. 
Däremot har vi tittat på produktionen av texterna, skälet till varför artiklarna 
framställdes som de gjorde. Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten tillhör båda 
kategorin morgontidningar vilket märks journalistiskt i urval och typ av nyheter som 
publiceras. Olikheterna går att utskilja när man jämför med Aftonbladet som är en 
kvällstidning. De tillhör båda olika sorters diskurser eftersom deras journalister 
arbetar efter olika mallar och delvis bedriver olika sorters journalistik. Den ena skall 
leverera lite tyngre nyheter medan den andra sysslar mer med sensationsjournalistik. 
Det finns även skillnader mellan Dagens Nyheter, Aftonbladet, och Göteborgs-Posten 
geografiskt sätt som påverkar produktionen. Göteborgs-Posten är Västsveriges största 
tidning och skall därför producera mycket nyhetsartiklar med lokal och regional 
anknytning medan Dagens Nyheter och Aftonbladet är riksspridd med huvudkontor i 
Stockholm. 
 
Av Dagens Nyheter hade vi 18 artiklar, Aftonbladet och Göteborgs-Posten sju 
artiklar. Det lite märkliga med de här siffrorna är att Göteborgs-Posten hade få artiklar 
i jämförelse med Dagens Nyheter som hade mer än dubbelt så många publicerade om 
konflikten. Göteborgs-Posten var den enda undersökta tidningen med direkt lokal 
anknytning till Göteborg där konflikten utspelades. De andra två tidningarna, Dagens 
Nyheter och Aftonbladet, har sitt huvudkontor i Stockholm. Baserat på Henk Prakkes 
modell om vad som blir en nyhet där nyheten har större värde ju närmare geografiskt 
den ligger, så borde konflikten ha fått mer plats i Göteborgs-Posten och där stämmer 
inte teorin. (Hadenius och Weibull, 2005)  
 
När vi jämförde storleken på artiklarna på Göteborgs-Postens och Aftonbladets, som 
det fanns lika många av, märkte vi att Aftonbladets var märkbart mindre i storlek och 
textmängd. Nyheterna om salladsbarskonflikten har i Aftonbladet inte prioriterats lika 
högt som i morgontidningarna. Aftonbladet tillhör kategorin kvällspress som bedriver 
sensationsjournalistik och i kvällspressen får idag de tre egenskaperna saklighet, 
sensation och relevans lika högt nyhetsvärde (Ghersetti; Nord och Strömbäck, 2004). 
Sensationsjournalistiken prioriterar nyheter rörande sex, olyckor, rättsröta och kriser 
framför nyheter om frågor och händelser som är av samhälleligt intresse vilket vi 
bedömer har ”trängt ut” eller kortat ner salladsbarskonflikten. (Ghersetti 2000: s.11).  
 
Trots att Aftonbladet publicerade få artiklar som dessutom var mindre i storlek fann vi 
att det förekom fler vinklingar i deras texter. Att en nyhet vinklas är för att aspekter 
som anses öka intresset för nyheten förstoras upp. Hvitfeldt 1989 tar upp att 
vinklingen förekommer oftare i kvällspressen än i morgonpressen. Vi tror att det beror 
på att journalisterna jobbar efter en annan modell på kvällspressen än på 
morgonpressen. 
 
Om vinklingarna i artiklarna var överdrivna har vi egentligen svårt att säga eftersom 
vi inte var där på plats och såg hur allt gick till, vi har bara tittat på hur media 
framställt det och till vems fördel. Facket kan nog tycka att tidningarna har vinklat 
flera av artiklar mot dem men det är svårt att säga om de skulle beskriva vinklingen är 
så långt som överdriven. Enligt Hvitfeldt så kan överdrivna vinklingar vara viktiga för 
att skapa intresse för nyheten men att det finns en gräns. (Hvitfeldt, 1989)  
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Vi tror att det i första hand var på grund av att vinklingen och framställningen av 
facket som stor och mäktig mot en ensam individ med nystartat företag gjorde att 
nyheten fick så pass mycket utrymme. För det andra så fanns det samtidigt ett intresse 
för en konflikt bland politiker som blandade sig i tämligen tidigt vilket gjorde att 
konflikten följdes upp i media, vilket även det förstorade konflikten. Det var bara 
politiker på högerkanten som yttrade sig i våra undersökta tidningar, inga kända 
politiskt aktiva socialdemokrater, vänsterpartister eller miljöpartister uttalade sig 
någonstans. Vad det kan bero på kan vara att de inte blev tillfrågade av media, eller så 
höll de sig undan och lät facket klara av konflikten. (Hvitfeldt 1989). Vi bedömer att 
politiker på vänsterkanten i politiken skulle i större utsträckning uttala sig för fackets 
fördel eftersom LO och socialdemokraterna har et nära samarbete och att det i så fall 
skulle påverka vinklingen i tidningarna.  
 
 
Den lingvistiska uppbyggnaden av texten 
 
Enligt Ghersetti är språket en mångtydig företeelse och alla former av texter kan 
innehålla undertexter. Det vill säga mer information än det som skrivs. Undertexterna 
kan vara både avsiktliga och oavsiktliga och uppfattas av alla eller endast ett fåtal. 
(Ghersetti 2000) Till det språkliga hör metaforer, ordval och stereotyper. Det 
underliggande temat har vi i många fall upptäckt genom att studera de här fenomenen. 
Till underliggande teman hör de binära oppositionerna som Lévi-Strauss studerade.  
 
 
Metaforer och ordval 
 
Utmärkande i vårt resultat var att språket var rikt på metaforer. Vi delade i vår analys 
av resultatet in metaforerna i två olika kategorier. Krigsmetaforer och politiska 
metaforer. Fiske förklarar användningen av metaforer med att man uttrycker det 
obekanta i bekanta termer. Man utnyttjar likheter och skillnader och överför läsarens 
uppmärksamhet från godtyckliga tecken till ikoniska tecken. Med ikoniska tecken 
menar Fiske ett ord som tyder på något annat. (Fiske 2004: s. 124) Vad betyder då den 
frekventa användningen av krigsmetaforer? Om en facklig blockad mot en företagare 
är obekant för läsaren och man uttrycker den i bekanta termer som ger associationer 
till krig, kan det då påverka läsarens intresse för konflikten? Både i Håkan Hvitfeldts 
teorier om vinkling och i hans kriterier för vad som blir nyheter framkommer att 
negativa saker har en tendens att få större uppmärksamhet. Kanske kan detta vara en 
orsak till alla krigsmetaforer. Vi märkte också att de ordval som gjorts vid beskrivning 
av facket och deras metoder var negativa.  
 
De politiska metaforerna handlar främst om att någon blir utnyttjad i ett politiskt spel 
både facket och Sofia Appelgren beskrivs som slagträn. De utnyttjas av andra aktörer. 
Denna typ av metafor är ännu mer intressant än krigsmetaforen eftersom det kan säga 
en hel del om vad konflikten egentligen var. Vem var det som utnyttjade situationen? 
Vem drog nytta av konflikten? Både facket och Sofia Appelgren slutade som 
förlorare. Facket fick opinionen emot sig och Sofia Appelgren sålde sin verksamhet. 
De som gynnades av debatten var egentligen de politiker som ville ha igång debatten 
om kollektivavtal och fackets egentliga nytta.  
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Om det nu var politiska intressen som spelade in vid mediernas rapportering av 
konflikten stämmer det överens med resonemanget i Hvitfeldts och Nygrens bok ”På 
väg mot medievärlden 2020”. Där skriver de att det har blivit problematiskt att skilja 
mellan medier och politik. Eftersom nyheter betraktas mer som berättelser av 
verkligheten än spegelbilder av verkligheten utövas politiken för att passa dessa 
berättelser. Åtskilliga politiska processer har sitt ursprung i medierna. Stora delar av 
dem utspelar sig i medierna, påverkas i medierna och avslutas, på ett symboliskt plan, 
i medierna. (Hvitfeldt och Nygren 2005) Man kan säga att detta var precis det som 
hände i salladsbarskonflikten i Göteborg. Media blev politikernas spelrum och 
aktörerna användes precis som de tre tidningarnas metaforer beskriver det – som 
slagträn i debatten.   
 
 
Stereotyper 
 
Vi hittade inte särskilt många stereotypiska beskrivningar av konfliktens aktörer i 
någon av de tre tidningarna. Vad vi däremot kom fram till genom att studera 
metaforer, ordval och binära oppositioner var att händelsen framställdes som en 
stereotypisk strid. Enligt Ghersetti behöver stereotyper inte bara handla om personer 
utan kan också vara förenklingar av institutioner, händelser och förhållanden. 
(Ghersetti 2000) Och Hvitfeldt menar att stereotyper i nyhetssammanhang används 
för att mottagarna lättare ska känna igen sig och förstå innehållet. (Hvitfeldt 1989) En 
slutsats kan vara att tidningsläsarna är bekanta med krig och dess innebörd och att det 
är därför medierna väljer att likna konflikten till ett krig. Om man ser det så kan det 
tyda på att medierna är beroende av vad mottagarna känner till för att kunna berätta 
om en händelse på ett förståeligt sätt samtidigt som tidningsläsarna aldrig får läsa om 
saker ur nya perspektiv.  
 
Binära oppositioner 
 
Bland de binära oppositioner vi tittade på och fann i analysen var det några saker som 
vi tyckte var intressanta. De binära oppositionerna som framkom oftast var stor – 
liten, god – ond och stark – svag. Att facket skulle framstå som stora och starka kunde 
man på förhand räkna ut med tanke på att den andra parten i konflikten, Sofia 
Appelgren, var en ung kvinna som nystartat ett företag och hade en anställd när facket 
drog igång sin blockad.  
 
Sofia Appelgren fick mycket sympatier bland vanligt folk och politiker och hon 
framstod som den gode i sammanhanget medan facket blev den onde. Facket har själv 
uttalat om sig själva att de arbetar för företagsanställda bättre villkor vilket låter som 
att de i så fall skulle framställas som goda i större sammanhang.  Den enda tidningen 
som vinklade facket som de goda var Aftonbladet. Där var det istället 
högerpolitikerna som fick rollen som de onda.   
 
Sofia Appelgren framställdes aldrig på den onda sidan i konflikten i någon av 
tidningarna vilket kan bero på alla sympatier hon fick och framställningen att hon stod 
ensam i konflikten, medan blockadvakterna var i flertalet och facket stort. Sofia hade 
som mest två anställda och salladsbaren var inget stort företag med hög omsättning 
och det hade inte heller förekommit några negativa nyheter om dem. De hade 
exempelvis inte haft anställda som jobbat svart, att restaurangen anklagats för att hålla 
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dålig hygien eller att hennes anställda mått dåligt av sin arbetssituation, vilket gjorde 
att Sofia framstod som mer oskyldig eftersom hon inte gjort sig skyldig till något 
lagbrott.  
 
Konflikten framställdes i Aftonbladet och Göteborgs-Posten som David mot Goliat. 
Den jämförelsen är talande om deras bild av Sofia Appelgrens position gentemot 
facket. Jämförelsen ger en koppling med David som den lille gode och Goliat som den 
store onde och därmed så framställdes facket som de onda. En sak som bevisligen inte 
stämde med jämförelsen i efterhand var att i historien besegrade David Goliat, men i 
verkligheten var det David (Sofia) som fick ge vika till slut. 
 
Konsekvenser i den sociala praktiken 
 
Förlorarna på konflikten var de båda huvudparterna, fast på olika sätt. Sofia 
Appelgren klarade inte av att ha kvar restaurangen och sålde den sedan vidare. Facket 
som framställdes negativt i media förlorade förtroende av folket. I Sverige har media 
stor makt över folket och tidningsläsandet är bland de högsta i världen (Bergstrand 
2006) vilket förklaras med att dagstidningarna har blivit centrala institutioner genom 
deras anknytningar till politisk demokratisering och välståndsutveckling. (Hadenius 
och Weibull 2005) 
 
 
Ett sätt att tolka vårt resultat på är att se det som att journalisterna är påverkade av en 
viss struktur när de skriver. Vi kan se det som om Lévi-Strauss hade rätt när han 
talade om att människan har en roll som medveten aktör i sin kultur, vid sidan av 
hennes karaktär som bärare av de omedvetna strukturerna. (www.ne.se)   
 
Som vi nämnde ovan förekommer i vissa medier överdriven vinkling. Även om dessa 
vinklingar förvränger mångas verklighetsbild kan de vara viktiga. De kan skapa ett 
intresse för ett ämne som annars inte skulle ha uppmärksammats. Problemet är bara 
var gränsen går mellan att väcka intresse och förvränga verkligheten till 
oigenkännlighet. (Hvitfeldt, 1989) 
 
Vi tycker att Håkan Hvitfeldt resonemang är intressant. Särskilt eftersom vi finner att 
flera av de artiklar som vi analyserade var vinklade på ett eller annat sätt. Om 
medierna förvränger verkligheten för att skapa ett intresse för ett ämne som annars 
inte skulle ha uppmärksammats kan man fråga sig: Vem bestämmer vilka dessa 
ämnen är, vem får nytta av dem och vem blir offer för dem? Är det Sofia Appelgren 
eller facket som blir en bricka i ett politiskt spel eller är det den vanlige medborgaren 
och tidningsläsaren som blir ett offer för mediernas struktur. Kan allmänheten vara 
David och medierna Goliat? 
 
 



 47 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
9. Förslag på vidare forskning 
 
För framtida forskning inom området föreslår vi en undersökning om hur 
tidningsläsarna har uppfattat konflikten. Man skulle också kunna göra kvalitativa 
intervjuer med journalister för att ta reda på varför konflikten har framställts som den 
har gjorts. 
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