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Sammendrag 

Denne oppgaven er ett case-studie av arbeidslivskonflikten på norske havner i perioden fra 2013-2016, 

en langvarig konflikt og streik som var gjenstand for utstrakt mediedekning og som siden har dannet 

grunnlag for mange av de viktige diskusjonene i fagbevegelsen. Gjennom bruk av teorier rundt 

tolkningsrammer, strategisk kommunikasjon, makt og påvirkning analyserer jeg hvordan aktørene i 

konflikten gjennom sin kommunikasjon forsøkte å oppnå sine strategiske mål. Datamaterialet i 

oppgaven består av en medieanalyse av artikler i fem norske aviser og av kvalitative intervjuer med 

sentrale aktører. Artiklene i utvalget har blitt kodet basert på en datadrevet induktiv tilnærming. Basert 

på kodingen identifiseres og analyseres de mest utbredte tolkningsrammene i kodingen. Disse drøftes 

videre i lys av teorier om tolkningsrammer og deres styrke som en faktor av blant annet makt og 

hegemoni i samfunnet og det konkurrerende landskapet av tolkningsrammer i media. Videre drøftes 

andre aspekter av strategisk kommunikasjon slik som relasjonen mellom streiker og media og 

relasjonen mellom aksjoner og mediedekning i streiker. Ut over funn og kunnskap om strategisk 

kommunikasjon i den konkrete konflikten som inngår i case-studiet bidrar oppgaven med økt 

kunnskap rundt tolkningsrammer i streiker og arbeidslivskonflikter og presenterer noen 

tolkningsrammer som potensielt kan være gyldige også i andre arbeidslivskonflikter.  

This paper is a case study of a workplace conflict among Norwegian dockworkers between 2013-2016. 

A long-lasting conflict that was widely covered in the media, and that has since its conclusion become 

an important point of reference for many debates within the labour union movement. Through theories 

surrounding framing, strategic communication, power and influence I analyse how the actors in the 

conflict used their communication to achieve their strategic mission. The data used in the papers 

consists of a media analysis of articles from five Norwegian newspapers, as well as qualitative 

interviews with central actors. The articles in the selection has been coded based on a data driven 

inductive approach. Based on the coding, central frames in the conflict are identified and analysed. 

The frames are then considered in light off theories concerning frames, their strength, power and 

hegemony in society and the landscape of competing frames in the media during the conflict. The 

paper further considers other aspects relevant to strategic communication such as the relation 

between strikes and the media and the relation between direct action and media coverage in strikes 

and workplace conflicts. The papers contribute knowledge about strategic communication in the 

conflict included in the case-study, as well as further knowledge about strikes and workplace conflicts. 

It also contributes some ideas about which frames might prove to be relevant in other conflicts. 
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1 Innledning og problemstilling 

 

I april 1914 brøt det ut skuddvekslinger mellom streikende arbeidere og deres familier og den 

statlige militsen i Ludlow, Colorado. Tre streikende og ett militsmedlem døde i den første 

skuddvekslingen og 53 mennesker døde i de følgende 10 dagene preget av vold og opptøyer. I 

etterkant av trefningen arbeidet begge sider av konflikten aktivt for å få sin forståelse av 

hendelsen og hvem som hadde skylden, ut til resten av befolkningen i landet. Fagforeningene 

plasserte særlig skylden hos industrialisten John D. Rockefeller JR. Hans familie eide 40 % av 

aksjene i det største gruveselskapet i Colorado og fagforeningensaktivistene argumenterte for 

at blodbadet kunne ha vært unngått dersom hans selskap hadde akseptert de ansattes rett til 

fagorganisering og gått til forhandlingsbordet (Hallahan, 2002, 266). Den negative 

publisiteten som dette førte til, ledet Rockefeller-familien til å hyre inn pioneren innenfor det 

som ofte omtales som public relations, eller strategisk kommunikasjon på norsk, Ivy 

Ledbetter Lee. Lee hadde etablert sitt kontor for det han omtalte som «publicity», men som vi 

i dag antagelig ville kalt kommunikasjonsrådgivning, i 1904 og hadde før 1914 arbeidet både 

for store jernbaneselskaper, europeiske banker og som assistent for presidenten (Hallahan, 

2002, 267).  

I arbeidet sitt for Rockefeller de neste 20 månedene trakk Lee på en lang rekke av de 

virkemidlene som i dag er kjente og populære innen alle deler av strategisk kommunikasjon. 

Han publiserte, eller sørget for at det ble publisert, tekster i ulike medier, og det ble sendt ut 

informasjonspakker til redaktører, journalister og andre viktige samfunnsaktører som man 

mente påvirket opinionen. Lee foretok også flere reiser til de ulike gruvesamfunnene og 

foreslo endringer som kunne gjøre det lettere for arbeiderne å bli hørt av ledelsen i selskapene 

(Hallahan, 2002).  

Ivy Lee fremstår i nåtiden som en viktig pioner for strategisk kommunikasjon som fag. Ikke 

minst fordi han var blant de første som overbeviste selskaper om at de var nødt til å bry seg om 

hva massene syntes, og om at det kunne være lurt å forsøke å fokusere på felles interesser slik 

som fred, frihet og velstand. Lee argumenterte også for at hans arbeid for selskapene var gjort 

i det åpne og dreide seg om å spre fakta. Hvorvidt Lees arbeid faktisk stemte med denne 

beskrivelsen er riktignok mer usikkert (Ihlen, 2013, 106). Samtidig er det også talende at 
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motpartene til Lee i form av den organiserte arbeiderbevegelsen i USA, som gjennom sitt eget 

kommunikasjonsarbeid gjorde det nødvendig for Rockefeller-familien å hyre inn Lee, sjelden 

fremheves som pionerer innen feltet. Dette kan fortelle oss noe om hvordan strategisk 

kommunikasjon som felt, til tross for brede definisjoner, fremdeles er knyttet til en faghistorie 

med sterk fokus på virksomheter og bedrifters kommunikasjon.    

I dag snakker man om strategisk kommunikasjon som en virksomhet eller organisasjons 

målrettede bruk av kommunikasjon for å oppfylle sin misjon (Ihlen, 2013, 19), en definisjon 

som også inkluderer fagforeninger, interesseorganisasjoner og politiske partier som aktører. Til 

tross for denne definisjonen ser man fremdeles at forskningen på strategisk kommunikasjon i 

liten grad har sett på den organiserte arbeiderbevegelsen som aktør.  

Lang tid har gått siden Ludlow-massakeren, Menstadslaget, skuddene i Ådalen og lignende 

voldelige trefninger mellom streikende og statsmakten, men streiker og konflikter finner 

fremdeles sted jevnlig i de aller fleste land som ikke er preget av diktatorisk statsmakt. I Norge 

har fagbevegelsen blitt institusjonalisert som en del av trepartssamarbeidet, hvor arbeidernes 

organisasjoner sammen med det offentlige og organisasjonene for arbeidsgivere legger de brede 

linjene for utviklingen av arbeidsmarkedet, lønnspolitikk og velferd. Dette samarbeidet blir av 

mange trukket frem både som et viktig konkurransefortrinn for norske virksomheter, ettersom 

det garanterer minimal forstyrrelse av produksjonen, og som en viktig forutsetning for Norges 

posisjon på rangeringer over velstand og lykke blant befolkningen (Melhuus & Storvik, 2017). 

Selv om tallet har vært synkende de siste par årene er, også fagforeningene blant de bredeste 

organisasjonsformene i Norge. Rundt 49% av den arbeidende befolkningen tilhørte i 2017 en 

fagforening (Melhuus & Storvik, 2017), kun organiserte trossamfunn og folkeidretten kan 

komme i nærheten av å organisere like store deler av befolkningen. 

Innenfor forskningen på kommunikasjon finner man noen eksempler hvor man har tatt for seg 

fagforeninger. James Dee var for eksempel tidlig ute med å se på skriftlig og muntlig 

kommunikasjon internt i fagforeningene (Dee, 1959, 1960). Det finnes også eksempler hvor 

forskere har sett på betydningen for internett i fagforeningers kommunikasjon (Martínez Lucio, 

2003), eller på hvordan sosiale medier kan bli brukt for å inkludere nye grupper i 

fagforeningenes arbeid (Panagiotopoulos & Barnett, 2015). Mens disse bidragene er gode kilder 

til kunnskap, fokuserer de gjerne på den interne kommunikasjonen i fagforeningene, eller på 

hvordan de forsøker å tiltrekke seg medlemmer. Man undersøker dermed fagforeningers 
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strategiske kommunikasjon etter definisjonen gitt over, men ser ikke på hvordan den brukes i 

en konkret arbeidskonflikt.  

Når det gjelder forskning som konkret ser på kommunikasjonen under streiker, finner man 

heller ikke mange bidrag. I Norge finnes det rapporter utarbeidet av Fafo i forbindelse med 

ulike arbeidsplasskonflikter hvor mediedekningen og til dels mediestrategier omtales (Seip, 

1996, 2013). Internasjonalt er det skrevet om mediekampen rundt konflikten i Englands 

kullgruver (Jones, 1986), et arbeid som viser bredden og kompleksiteten i mediearbeidet rundt 

en streik, men som dekker en konkret konflikt i en konkret politisk situasjon for over 30 år 

siden. Det at det lille som eksisterer av forskning rundt strategisk kommunikasjon og 

fagforeninger i liten grad dekker streiker og i stor grad er skrevet før mye av den nyere 

teknologiske utviklingen, representerer et signifikant hull i forskningen som jeg i denne 

oppgaven ønsker å forsøke å fylle.  

For å kunne si noe om strategisk kommunikasjon i en arbeidskonflikt virker det naturlig å ta for 

seg ett konkret eksempel. Hvis man ser tilbake på de siste 10 årene, er det flere konflikter som 

kunne være aktuelle for en case studie. NRK-streiken i 2018 kunne vært relevant med tanke på 

at den ble bredt dekket i mediene, men samtidig vil det være begrenset hvor generaliserbare 

resultatene fra en slik studie vil være med tanke på at de NRK-ansatte i seg selv er naturlige 

deltakere i mediebildet. Et annet studieobjekt kunne vært hotell- og restaurantstreiken i 2016 

som også ble dekket bredt i mediene, og inneholdt dramatiske medievennlige elementer som 

blokader og politianmeldelser. Samtidig var streiken blant de hotell- og restaurantansatte en 

ganske typisk streik med sikte på å heve lønningene blant de dårligst betalte i sektoren, og selv 

om konflikten definitivt er verdt å studere fremstår den ikke som den situasjonen hvor det mest 

komplekse kommunikasjonsarbeidet var nødvendig. 

Istedenfor noen av disse alternativene har jeg valgt å ta for meg en streik og arbeidskonflikt 

som i større grad viser frem noen av de utfordringene og mulighetene fagbevegelsen har fått 

som en del av en moderne medievirkelighet, nemlig konflikten i norske havner i perioden fra 

2013 til 2016. Underveis i arbeidet med oppgaven har også streiken blant pilotene i SAS og den 

massive mediedekningen den oppnådde understreket at streiker og arbeidslivskonflikter med 

store samfunnsmessige konsekvenser langt ifra er et tilbakelagt fenomen. Dekningen av 

pilotstreiken har også vist interessante spørsmål rundt den dekningen streiker og 

arbeidslivskonflikter får i norske medier, noe som understreker behovet for forskning på 

nettopp disse fenomenene (Andersen, Finsveen, & Liereng, 2019; Kielland, 2019) 
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Konflikten rundt havnearbeiderne og deres rolle i norske havner er interessant på flere ulike 

nivåer. For det første er konflikten preget av direkte motstående perspektiver som går ut over 

uenighetene i en normal konflikt rundt lønn på en arbeidsplass. For havnearbeiderne handlet 

konflikten om hele grunnlaget for yrkesgruppens eksistens, en fortrinnsrett nedfelt i vedtektene 

fra FNs arbeidslivsorgan ILO. Fortrinnsretten har siden den ble innført sikret havnearbeiderne 

som yrkesgruppe, motvirket bruken av skipsansatte til losse- og lastearbeid i havner rundt 

omkring i verden og sørget for at deres fagforeninger, organisert gjennom den internasjonale 

transportarbeiderføderasjonen, er blant de sterkeste innen skipsfartssektoren. For 

arbeidsgiverne og operatørene av havnene handlet konflikten om effektivisering og 

konkurransedyktighet i en situasjon hvor stadig mer av transporten som pleide å gå over sjø, 

har blitt flyttet over Svinesundbroen. For det andre viste konflikten viktige norske konfliktlinjer 

slik som selvråderett og overnasjonal styring og viste frem interne konflikter både mellom ulike 

LO-forbund, mellom forbund og LO-ledelse og mellom aktører blant arbeidsgiverne. 

Konflikten var også langvarig og inkluderte dramatiske hendelser som blokader og 

arrestasjoner (Pedersen, 2014), forsøk på påvirkning av politikere (Nicolajsen, 2017) og 

mobilisering av støttespillere gjennom media. Overordnet dreide konflikten seg om hva slags 

vekt og tolkning som skulle tillegges en paragraf i FNs International Labour Organization, men 

mye av energien til de rammede arbeiderne ble brukt til å mobilisere støtte og makt bak sine 

krav. Dette peker også mot en av de siste interessante dimensjonene i konflikten, nemlig 

forskjellene mellom ulike streiker og fagforbund. Hva de ser som sin rolle og funksjon, og 

hvordan de forsøker å oppfylle disse gjennom sin kommunikasjon.   

Innenfor forskning på strategisk kommunikasjon finnes det flere ulike inngangsvinkler til 

hvordan man kan undersøke det strategiske arbeidet kommunikatører og organisasjoner 

benytter seg av. Enorme mengder av energi, penger og ressurser brukes hvert år på ulike 

kommunikasjonstiltak i samfunnet, fra statlige informasjonskampanjer, til tv-reklamer og 

påvirkere. Sentralt for alle disse tiltakene ligger en ide om at ord, tekst og budskap på en eller 

annen måte har muligheten til å overføre kunnskap til den som mottar dem, og i ytterste fall 

påvirke hva de tenker om et produkt, en politiker eller en sak det er uenighet rundt. I denne 

oppgaven vil jeg benytte meg av det som på norsk heter tolkningsrammer og teoriene rundt 

hvordan disse fungerer. I korte trekke går teorien ut på å undersøke hvordan man gjennom et 

budskap gir rammer for hvordan noe skal forstås, hva som er riktig valg i en situasjon, hvem 

sin feil en situasjon er og hvordan det skal løses (Entman, 1993; Hallahan, 1999). Jeg vil senere 

i oppgaven presentere denne teorien mer i detalj.  



5 

 

Konflikten på norske havner ble dekket bredt, både i tradisjonelle medier, LO-styrte 

mediekanaler og i diverse egne kanaler opprettet av havnearbeiderne og deres støttespillere. 

Tradisjonelt har teoriene rundt tolkningsrammer som regel vært brukt for å se på hvordan en 

sak, konflikt eller uenighet dekkes i mediene. Det grunnleggende mønsteret man har lagt til 

grunn er å enten betrakte mediene i seg selv eller elitekilder som siteres i mediene, som skaperne 

og distributørene av tolkningsrammer til et publikum. Dette perspektivet er selvsagt verdifullt, 

og jeg vil i denne oppgaven ta for meg et utvalg av tradisjonelle medier, med sikte på å se hvilke 

tolkningsrammer, kilder og perspektiver som får komme til uttrykk der. Samtidig er det en 

svakhet ved denne modellen at den i liten grad har tatt for seg hvordan bruken av 

tolkningsrammer kan se ut i en moderne medievirkelighet hvor stadig mer av kommunikasjonen 

fra aktører kan skje direkte gjennom bruk av sosiale medier, blogger og lignende verktøy for å 

komme rundt portvokterfunksjonen til de tradisjonelle mediene. For å inkludere disse 

aspektene, vil jeg i denne oppgaven gjennomføre kvalitative intervjuer med noen av de aktørene 

som var mest aktive i bruken av disse moderne kommunikasjonsverktøyene underveis i 

konflikten. Jeg vil gjennom disse intervjuene forsøke å kartlegge hva slags refleksjoner 

aktørene gjorde rundt sin egen kommunikasjon og dens effekt mens konflikten varte. Disse 

intervjuene vil supplere en innholdsanalyse av dekningen konflikten fikk i tradisjonelle trykte 

medier, noe som også vil gjøre meg i stand til å si noe om forskjellen mellom aktørenes 

forventninger og refleksjoner om mediedekningen. 

Basert på den eksisterende litteraturen jeg har gjort rede for og hva som så langt i liten grad 

har blitt dekket, har jeg for denne oppgaven formulert følgende problemstilling:  

Hvilken rolle spilte strategisk kommunikasjon under konflikten på norske havner 2013-2016?  

Med «hvilken rolle» mener jeg både hvordan denne strategiske kommunikasjonen så ut, 

hvordan den ble prioritert og hvilke effekter aktørene mener den har hatt. Konflikten ble i all 

hovedsak løst i rettssystemet, en instans utenfor de fleste påvirkningsmuligheter tilgjengelig 

innenfor strategisk kommunikasjon. Når jeg her snakker om effekten bruken av strategisk 

kommunikasjon har hatt, mener jeg hovedsakelig hvordan strategisk kommunikasjon bidro til 

å forme konflikten og mediedekningen av den i årene konflikten varte. Underveis i case-

studiet ønsker jeg spesielt å avdekke hvilken rolle tolkningsrammer spilte for partene som var 

involvert i streiken, hva betydningen var for nyere kommunikasjonsformer slik som sosiale 

medier og blogger, og hvilke andre aspekter av strategisk kommunikasjon som var viktige for 

de involverte.  
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Havnearbeiderkonflikten er utfordrende når det gjelder avgrensning av caset, både i tid, rom 

og i aktører. Dette gjøres ikke lettere av at det på mange måter er snakk om to forskjellige 

konflikter, med betydelig overlapp, men med ulike kjerneproblemer. Nemlig kravet om 

tariffavtale på havna i Risavika på den ene siden og konfliktene på Oslo havn på den andre. I 

denne oppgaven har jeg valgt å forholde meg til 2013 som starttidspunkt og dermed fokusere 

på de mer offentlige delene av konflikten heller enn de bakenforliggende prosessene både 

nasjonalt og internasjonalt. Dette virker for meg som en naturlig avgrensning i en analyse av 

medietekster, ettersom det å skulle spore røttene til konflikten tilbake til et hypotetisk 

utgangspunkt, fort ville innebære å se på relasjonene mellom havnearbeiderne og 

arbeidsgiverne ved de ulike havnene flere tiår tilbake i tid. Man ville da også blitt nødt til å 

forholde seg til historien både til Norsk Transportarbeiderforbund og 

Havnearbeiderforbundet, noe som ville vært utenfor det som ville være mulig å ta for seg i en 

masteroppgave med fokus på strategisk kommunikasjon. 2013 er også et naturlig startpunkt 

ettersom dette er tidspunktet hvor konfliktene og spenningene på havna for alvor ble synlig 

for andre enn aktørene selv. I april 2013 publiserte flere aviser leserinnlegget «Verdens 

dyreste lunsj» (Oslo havn et al. 2013), underskrevet av en rekke aktører fra Havne-Norge og 

kastet dermed det som tidligere kun hadde vært et tema internt mellom partene, ut i 

offentligheten.  

Når det gjelder avslutningstidspunktet, slutten av 2016, er dette et naturlig sluttpunkt ettersom 

en rettsavgjørelse i Høyesterett på mange måter endret konfliktens karakter, selv om den ikke 

på noen måte knyttet alle trådene. Høyesterett dømte til fordel for det danske firmaet Holship 

og konkluderte med at havnearbeidernes fortrinnsrett var i strid med EUs regler for fri 

etablering (Hetland, 2016). Etter domsavgjørelsen i Høyesterett kunne ikke lenge LO bruke 

kampmidler på samme måtet, og konflikten gikk dermed over fra å være noe som til dels tok 

form av en maktkamp hvor aktørene forsøkte å påvirke beslutningstagere og opinionen, til 

noe som måtte avgjøres i retten og gjennom posisjonering i forhold til avtaleverk og 

internasjonale beslutningsorganer.  
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1.1 Aktørene i konflikten 

Konflikten i norske havner mellom 2013 og 2017 representerer på mange måter en utypisk 

konflikt innenfor konteksten av norsk arbeidsliv. Mens størsteparten av streiker og 

arbeidslivskonflikter kan sies å være relativt kortvarige, strakk konflikten seg over flere år. 

Konflikten innebærer også langt flere aktører enn en normal konflikt mellom en 

arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiverorganisasjon. Jeg vil her forsøke å kort gi en 

introduksjon til noen av de viktigste aktørene og hendelsene underveis i konflikten slik at det 

blir mulig for lesere uten store bakgrunnskunnskaper om sektoren å navigere i materialet 

videre i analysen. Konflikten er som nevnt kompleks, og en fullstendig og uttømmende 

gjennomgang av relevant bakgrunn, spesielt med tanke på historiske relasjoner og utvikling, 

ville krevd en egen oppgave innenfor et annet fag enn medievitenskapen. Relasjonen mellom 

disse ulike aktørene er kompleks og vanskelig å gjøre rede for, som man kan se på figuren 

under. Jeg vil derfor svært kort gjøre rede for de enkelte aktørene og deres rolle i konflikten.  

 

Figur 1 Aktører i konflikten på norske havner 

LO. LO er en landsforening for fagforeninger i Norge. Havnearbeidernes lokale fagforeninger 
inngår gjennom sin nasjonale organisasjon i NTF, som igjen er en del av LO. Gjennom 

konflikten bistod LO med juridisk hjelp og gjennom støtte til havnearbeiderforbundet¨ 
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NTF. Norsk Transportarbeiderforening er en sammenslutning av LO-forbund innenfor 

transportsektoren, inkludert Norsk Havnearbeiderforbund. Forbundet bidro gjennom 

konflikten med juridisk hjelp, økonomisk støtte, tilstedeværelse i forhandlinger og gjennom 

mobilisering av sitt apparat til markeringer og aksjoner. 

Norsk Havnearbeiderforening. Norsk havnearbeiderforening er sammenslutningen av de 
ulike lokale havnearbeiderforeningene rundt omkring i landet og representerer dermed de 

lokale foreningene som på ulik måte inngikk i konflikten. 

Rødt. Partiet Rødt var involvert i konflikten som uavhengige støttespillere flere steder i 
landet. Støtten fikk blant annet uttrykk gjennom leserbrev og debattartikler og ved å ta opp 

spørsmål knyttet til konflikten i politiske arenaer lokalt og nasjonalt. 

SV. Sosialistisk Venstreparti ble en aktør i konflikten hovedsakelig gjennom flere leserbrev i 

aviser hvor partilederen Audun Lysbakken uttrykte sin støtte til de streikende. 

Støttegruppa for Havnearbeiderne. Støttegruppa for Havnearbeiderne var en uavhengig 
gruppe for koordinering av støtte til arbeiderne i konflikten. Støttegruppa hadde ikke formelt 

medlemskap, men bestod av aktører fra ulike fagforeninger og generelle 
fagforeningsaktivister. Støttegruppa drev facebooksiden «solidaritet med havnearbeiderne», 

mobiliserte til aksjoner og markeringer og samlet inn penger til arbeiderne i konflikt.  

NHO. Næringslivets Hovedorganisasjon er en samlingsorganisasjon for næringsliv og 
arbeidsgivere i Norge. Organisasjonen inkluderer flere av bedriftene som var del av konflikten 

og bidro med rettslig assistanse under konflikten. 

Bedriftsforbundet. Bedriftsforbundet er en alternativ organisasjon for små og mellomstore 

bedrifter i Norge og dermed ofte en konkurrent til NHO. I konflikten var Bedriftsforbundet 

hovedsakelig involvert som støttespiller for sin medlemsbedrift Holship i deres rettslige 

konflikt med havnearbeiderne i Drammen. 

Drammen Havn. Drammen havn er den kommunalt eide havna i Drammen. 

Holship. Holship er et dansk transportselskap. Deres norske avdeling har tilhold i Drammen. 

De var en del av konflikten i kraft av en uenighet med havnearbeiderne i Drammen om 

hvorvidt de kunne bruke egne ansatte til laste- og lossearbeid. Det var denne konflikten som 
til slutt førte til vedtaket i Høyesterett om at EØS-avtalen forbød havnearbeidernes 

fortrinnsrett.  

Oslo Havn. Oslo havn er den kommunale havna i Oslo. I konflikten spilte de en rolle både i 

kraft av å argumentere for behovet for endring av havnearbeidernes avtaleverk og ved å legge 

til rette for privatisering av driften av containerhavna på Sjursøya. 

Yilport. Yilport er et tyrkisk selskap som underveis i konflikten tok over driften av 

containerhavna på Sjursøya. Ved å ta over driften av havna som privat aktør kunne de hevde 
at havnearbeidernes fortrinnsrett ikke lenger gjaldt og at arbeidsoppgavene kunne bli utført av 

deres egne ansatte. 

Tromsø Havn. Tromsø Havn er den kommunalt eide havna i Tromsø. Havna var 
hovedsakelig en aktør under konflikten i form av havnedirektørens uttalelser til media hvor 

han uttalte seg sterkt om juridiske spørsmål rundt havnearbeidernes aksjoner i byen.  
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Norlines. Norlines er et transportselskap som i hovedsak sender gods langs kysten av Norge 

med Hurtigruten. Bedriften valgte å bruke egne ansatte til losse- og lastearbeid i Tromsø 

ettersom de mente de ikke egentlig var en part i konflikten. Bedriften ble som et resultat av 

dette, gjenstand for en lang rekke aksjoner, demonstrasjoner og blokader.  

Mosjøen Havn. Havnearbeiderne ved Mosjøen havn ble tatt ut i sympatistreik i forbindelse 
med konflikten i Risavika havn. Dispensasjon fra streiken ble gitt til aluminiumsverket i 

havna. Til tross for dette ble havnearbeidernes sikkerhetsklarering inndratt, noe 

havnearbeiderne argumenterte for at utgjorde en ulovlig lockout.   

Risavika Havn. Havna i Risavika var utgangspunkt for store deler av konflikten etter at NTF 

krevde en tariffavtale ved havna som ville gitt organiserte havnearbeidere fra Stavanger 

fortrinnsrett til laste- og lossearbeid, noe bedriften nektet å gå med på. 

Industri og Energi. Industri og Energi er en fagforening innenfor LO som organiserer 

arbeidere både i Risavika havn og i Mosjøen. I konflikten støttet de ledelsen i Risavika havn, 

ettersom deres arbeidere utførte det arbeidet havnearbeiderne mente å ha krav på.  

Venstre. Partiet Venstre var det eneste politiske partiet som aktivt tok stilling mot 
havnearbeiderne i media, både i kraft av leserinnlegg fra sentrale aktører i partiet og i kraft av 

partiets representanter i havnestyret i Oslo. 
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2 Teori 

I denne delen av oppgaven vil jeg gjøre rede for hvilke metoder og metodiske tradisjoner som 

ligger til grunn for den følgende analysen. Målet med kapittelet er å gjøre rede for hvordan jeg 

forstår og bruker sentrale begreper og teorier. For det første hvordan jeg forstår strategisk 

kommunikasjon og aktørene involvert i konflikten, for det andre hvordan jeg forstår 

tolkningsrammer som teori for påvirkning, og til sist hvordan jeg forstår de kanalene som 

brukes for kommunikasjon i konflikten, og mediene som arena.  

2.1 Strategisk kommunikasjon og 

arbeidslivskonflikter  

I denne oppgaven tar jeg for meg de aspektene ved en konflikt som faller under det 

fagområdet som på norsk gjerne kalles strategisk kommunikasjon. Jeg vil her kort gjøre rede 

for hva som legges i dette begrepet og hvordan det skal forstås i forhold til denne oppgaven. 

På norsk har man gjerne forholdt seg både til begrepene PR – public relations - og strategisk 

kommunikasjon, noen ganger som overlappende kategorier og noen ganger som distinkte felt 

og praksiser (Ihlen, 2013, 11). På engelsk forholder man seg til en lang rekke begreper brukt 

av ulike akademiske skoler, fra public relations til reputation management og de ulike 

oversettelsene av disse har også blitt brukt på norsk. Disse ulike avgrensningene og 

spesifikasjonene kan selvsagt være nyttige, men fungerer som en grensetrekning innenfor et 

komplekst felt av aktiviteter, tilnærminger og organisasjonsformer. Begrepet strategisk 

kommunikasjon, som jeg bruker gjennomgående i denne oppgaven, har som ambisjon å 

forsøke å unngå mange av disse oppdelingene og er definert som «en virksomhets målrettede 

bruk av kommunikasjon for å oppfylle sin misjon» (Ihlen, 2013, 15). Det er mange fordeler 

med en slik definisjon og tilnærming, men for denne oppgaven er det først og fremst viktig at 

man gjennom en slik definisjon inkluderer et bredere spekter av aktører enn det man som 

regel gjør gjennom termer som PR, og reputation management. Når man i definisjonen 

snakker om noe en virksomhet gjør bruk av, forstår man aktørene som alt fra store 

multinasjonale foretak som bruker millioner på reklame, til lokale aksjonsgrupper for 

bevaring av grønt-areal som stort sett benytter seg av leserinnlegg i lokalaviser. En annen 

fordel med en slik definisjon er at man forholder seg til den målrettede kommunikasjonen 

disse virksomhetene bruker for å oppnå sin misjon. Definisjonen er dermed heller ikke 
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avgrenset i forhold til hva slags mål man kan forsøke å oppnå gjennom kommunikasjonen. 

Den kan like gjerne ta sikte på å bygge opp aksjonærenes tillit til et selskap som på å 

mobilisere en massebevegelse for å kaste en regjering. I denne oppgaven forholder jeg meg til 

strategisk kommunikasjon som all kommunikasjon fra aktørene som er gjort med sikte på å 

oppnå noe, noe som nærmest inkluderer all offentlig kommunikasjon som omhandler 

konflikten.  

Et annen relevant avgrensing som er verdt å understreke, er hvordan man skal forholde seg til 

de ulike aktørene i en konflikt av den typen jeg beskriver i denne oppgaven. Jeg har tidligere 

gjort rede for en lang rekke aktører som på ulikt vis var involvert i konflikten, mange av disse 

gjorde også bruk av strategisk kommunikasjon slik jeg har definert det ovenfor. Mens man i 

all hovedsak kan redusere de ulike partene til to sider, som jeg gjennom oppgaven vil omtale 

som havnearbeiderne og deres støttespillere og Havne-Norge og deres støttespillere, er det 

ikke slik at disse to sidene alltid var enige internt om alle aspekter i konflikten. Noen av disse 

uenighetene kom også til uttrykk i kommunikasjonen jeg omtaler underveis i denne 

oppgaven, hvor aktører både kjempet mot en motpart og mot motstridende strategiske og 

taktiske vurderinger internt. Et eksempel på dette er uenigheten internt i Norsk 

Transportarbeiderforbund og i ledelsen i LO om hva slags virkemidler og tilnærminger man 

skulle bruke i konflikten. Et annet eksempel er uenigheten mellom deler av NHO og 

Bedriftsforbundet om hvorvidt avtalen til havnearbeiderne representerte en form for monopol 

som brøt med EØS-avtalen. Noen steder, i tilfeller hvor jeg snakker om parter i 

arbeidslivskonflikter mer generelt, benytter jeg meg av begrepene 

arbeidsgivere/arbeidsgiversiden og arbeidere/arbeiderbevegelsen/fagbevegelsen. Disse 

begrepene er selvsagt ikke nøytrale. Man har for eksempel en debatt i Norge rundt 

implikasjonene i begrepet arbeidsgiver og det konkurrerende arbeidskjøper (Blakar, 1996). 

Jeg har til tross for de gode poengene som er reist i den diskusjonen, valgt å bruke det mer 

allment aksepterte arbeidsgiver konsekvent gjennom oppgaven.  

En konflikt i arbeidslivet foregår som regel på flere ulike arenaer. I sin kjerne er det en 

maktkamp mellom de ansatte i bedriften og dens ledelse som i ytterste konsekvens føres ved å 

trekke tilbake sin arbeidskraft eller ved å hindre de ansatte i å gå på jobb. Samtidig er ofte 

konfliktens kjerne knyttet til lov og juss, spørsmål som i ytterste fall løses av arbeidsretten 

eller av internasjonale domstoler. Konflikter kan også løses politisk gjennom endringer av 

lovverk eller av tvangsmidler fra staten i form av tvungen lønnsnemd. Det siste elementet som 
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igjen påvirker alle de andre, er den delen av konflikten som utfolder seg i mediene. At 

mediene har noe å si i norske arbeidskonflikter finner man blant annet reflektert i rapporter 

utarbeidet av Fafo rundt ulike streiker de siste 20-årene. Åsmund Arup Seip skriver for 

eksempel i rapporten fra vekterstreiken i 2012 at  

Fordi så mange berøres, vekker store streiker medias interesse. Medias dekning kan være med å 

skape en enten positiv eller negativ holdning til streiken i opinionen. For 

arbeidstakerorganisasjoner som er i streik, er det viktig at det skapes et positivt bilde av streiken 

og kravene de setter fram. Å ha media og store deler av opinionen imot seg gjør det tungt og 

vanskelig å gjennomføre en effektiv streik (Seip, 2013, 17). 

Han beskriver også mediedekning av streiker som ønskelig for forbundene som er involvert i 

streiken, fordi positiv og sterk dekning av en streik kan bidra til å sette større press på 

arbeidsgiverne i deres arbeid med å finne en løsning (Seip, 2013, 19). Det kan samtidig være 

snakk om en balansegang hvor man må forhindre at media pisker opp stemningen 

unødvendig, noe som kan føre til mindre støtte i opinionen og i ytterste fall at staten avslutter 

konflikten ved hjelp av tvungen lønnsnemd (Seip, 2013, 19-20).  

I en rapport fra streiken i hotell- og restaurantbransjen fra 1996 argumenterer samme forfatter 

for at å «vinne en streik er i mange tilfeller et spørsmål om å vinne opinionen.» (Seip, 1996, 

27). Dette fordi spørsmålene som forhandles om mellom partene i arbeidslivet, går over til å 

være mer politiske i det det blir en offentlig debatt heller enn en forhandling mellom de to 

partene. Når utenforstående og tredjeparter blir involvert gjennom bruk av kampmidler, får 

støtte i opinionen avgjørende betydning (Seip, 1996, 27). 

I samme tekst går Seip gjennom noen av de metodene som fremstår som viktig for å vinne 

frem i mediene. Han snakker om tre elementer: profil, troverdighet og generøsitet. Profil 

omtaler han som å ha et budskap og et mål som omverdenen kan ta stilling til. Troverdighet 

forklarer han som at man ikke kan vinne opinionen dersom det fremstår som at man selv har 

skylden for situasjonen. Dette er særlig tydelig i arbeidslivskonflikter hvor ingen av aktørene 

vil fremstå som den parten som er skyld i at forhandlinger brytes. Seip gir et eksempel på 

troverdighetsaspektet i hotellstreiken hvor arbeidsgivere forsøkte å påvirke de streikendes 

troverdighet ved å anklage dem for ulovligheter i forbindelse med streiken og hvordan de 

streikende tilbakeviste dette gjennom sterk støtte fra LO og ved å vise til et moralsk ansvar 

som stod over eventuell juss (Seip, 1996, 27-28). Til sist snakker Seip om generøsitet, noe 

han kobler til hvordan man fremstår ansvarlig og villig til forsoning.  
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Seip peker også på tre interne funksjoner som knyttes opp til medias dekning av en konflikt. 

Internt samhold blant de streikende, samhold mellom ledelse og de streikende, en tro på saken 

man kjempet for og intern motivasjon til innsats (Seip, 1996, 30). 

Et annet perspektiv på strategisk kommunikasjon og fagforeninger finner man hos Charlotte 

Ryan som har skrevet om en streik i transportfirmaet UPS i 1997. Her beskriver Ryan 

hvordan strategiske aktører i arbeiderbevegelsen har som mål å  

«Intentionally position their forces (their own base, allies, networks) and resources 

(organizational and institutional assets but also broader cultural resources – shared ideologies, 

history of struggle, and other cultural resources) to reinforce or challenge existing social 

structures.» (Ryan, 2004, 502).   

Ryan argumenterer også for at det finnes flere ulike strategier innenfor 

fagforeningsbevegelsen som fører til ulike tilnærminger til organisering og til media. Hun 

siterer Moody 1997 på at det man kan forstå som social movement unionism innebærer en 

form for tilnærming og koalisjonsbygging som strekker seg ut over den egeninteressen man 

gjerne forbinder med fagforeninger. 

In social movement unionism neither the union nor their members are passive in any sense. 

Unions take an active lead in the streets, as well as in politics. They ally with other social 

movements, but provide a class vision and content… That content is not simply the demand of 

the movement, but the activation of the mass of union members as leaders… Social movement 

unionism implies an active strategic orientation (Moody 1997, 276 sitert i Ryan, 2004). 

Innenfor denne forståelsen av fagforeninger blir dermed mediedekning og 

kommunikasjonsarbeidet viktig hovedsakelig som et virkemiddel for å posisjonere seg og 

mobilisere støttespillere innenfor et miljø av sosiale og politiske bevegelser. En slik 

posisjonering styrker fagforeningens posisjon i kampen både gjennom å gi dem tilgang på 

ressurser og ved å plassere konflikten innenfor et rammeverk de som deltar i sosiale 

bevegelser bruker, til å forstå verden.  

Et annet teoretisk bidrag som inkluderer perspektiver på fagforeninger og strategisk 

kommunikasjon, finner man hos Ken Kollman. I sin bok Outside Lobbying -public opinion & 

Interest Group Strategies  (Kollman, 1998) forsøker han å gjennomføre en systematisk 

kartlegging av de ulike måtene interessegrupper i Washington benyttet seg av det han kaller 

outside lobbying på i sine forsøk på å få gjennomslag for sin politikk. Kollman definerer 

outside lobbying som forsøk fra interessegruppers ledere på å mobilisere innbyggere utenfor 

politikken for å ta kontakt med eller sette press på folkevalgte (Kollman, 1998, 3). Den 

dynamikken som ligger til grunn for outside lobbying som fenomen, er at lederskap i 
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interessegrupper forsøker å overbevise beslutningstakere om at noe interessegruppen ønsker, 

enten er god policy eller god politikk. Outside lobbying blir en måte for interessegruppene å 

vise at det interessegruppen ønsker skal skje, er ønsket av gruppen som representeres og at 

andre deler av befolkningen også er enige i at det er ønskelig (Kollman, 1998, 3-4). Kollman 

argumenterer videre for at outside lobbying brukes selektivt, og som regel kun på noen felt 

innen politikken og at effektene av taktikkene er understuderte og uklare (1998, 5-6). Ett av 

de feltene hvor Kollman finner utstrakt bruk av outside lobbying er nettopp hos fagforeninger. 

Kollman opererte med fem kategorier for aktiviteter han regner som outside lobbying: Å 

snakke med pressen, organisering av brevaksjoner, mobilisering av gruppens medlemmer, 

reklamering/formidling av policyposisjoner og protester. Blant disse kategoriene skilte 

fagforeninger seg ut ved å i stor grad gjøre bruk av alle sammen. Reklamering/formidling av 

policy posisjoner ble kun brukt av 71% av spurte organisasjoner blant fagforeningene, men i 

samtlige andre kategorier brukte 100% dem. Når det gjelder bruk av protester som 

virkemiddel, er det kun fagforeninger og offentlige interessegrupper som gjorde bruk av 

taktikken, og fagforeninger brukte det i 100% av tilfellene mot offentlige interessegruppers 

64%. 

 

Blant det han kaller policymakers antar Kollman at de har en interesse i å forsøke å finne 

informasjon for å kunne ta avgjørelser som vil kunne la dem bli gjenvalgt. Outside lobbying 

blir da en metode for å vise beslutningstakeren at denne interessen sammenfaller med 

interessene til interessegruppen (Kollman, 1998, 21-22) I forhold til velgerne argumenterer 

Kollman for at det er to faktorer som er av interesse for beslutningstakere, popularity og 

salience, eller popularitet og fremtredenhet. Altså hvor mange av velgerne som støtter en 

handling, og hvor viktig det er for dem (Kollman, 1998, 24-25). Et annet relevant konsept fra 

Kollman er å se lobbyisme og da særlig outside lobbying som en form for det han kaller 

conflict expansion,eller konfliktutvidelse. Kollman beskriver målet med slike utvidelser som å 

gjøre en sak mer fremtredende (salience), altså at noe fremstår viktigere eller mer akutt for 

publikum. Dette konseptet kan forstås på ulike måter. Først som at man overfører ny 

informasjon til publikum om konsekvensen av avgjørelser. Kollman skriver også at denne 

formen for konfliktutvidelse kan handler om å definere tolkningsrammene i en sak, ved at det 

handler om å gjennom virkemidler forsøke å få noen til å legge mer eller mindre vekt på visse 

aspekter eller konsekvenser (Kollman, 1998, 103). En annen forståelse av konfliktutvidelse er 

som taktiske valg lederen i en gruppe gjør for å senke terskelen for deltakelse. Dette kan bestå 
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av organiserte reiser, maler for brev man kan sende eller sirkulering av kontaktinfo til en 

beslutningstaker. Denne formen for konfliktutvidelse bidrar til å fokusere velgernes 

oppmerksomhet på en sak, gjør det enklere å delta i konflikten, signaliserer til de folkevalgte 

at gruppen representerer sinte velgere og viser at de er i stand til å mobilisere disse velgerne 

til konkrete handlinger.  

 

2.2 Tolkningsrammer 

Med denne forståelsen av strategisk kommunikasjon, arbeidslivskonflikter og aktørene som 

inngår i dem, blir det neste spørsmålet hvilke teoretiske perspektiver som gir oss best innsikt i 

hvordan den strategiske kommunikasjonen fra disse aktørene ser ut. Innenfor strategisk 

kommunikasjon som felt, finnes det flere ulike analytiske innfallsvinkler. Det er mulig å 

fokusere på det strategiske, eller på alt det andre som foregår før, mens og etter at et budskap 

formuleres. Alle disse ulike tilnærmingene har verdi dersom man ønsker å forstå hvordan 

strategisk kommunikasjon foregår. For å analysere den faktiske kommunikasjonen finnes det 

også en rekke ulike tilnærminger. Man kan se på semiotikk og lingvistiske strukturer, 

overordnede diskurser og hvordan samfunnet spiller inn i budskapet, eller man kan se på selve 

retorikken de ulike aktørene benytter seg av. I denne teksten har jeg valgt å fokusere på 

tolkningsrammer, en teori med lange røtter og koblinger til retorikk, psykologi og lingvistikk. 

I denne delen vil jeg gjøre rede for den teoretiske bakgrunnen til tolkningsrammer som 

paradigmet, og for hvorfor det kan være særlig nyttig i studier av strategisk kommunikasjon. 

 

En retorisk tilnærming til strategisk kommunikasjon fokuserer på hvordan man innen feltet 

konstruerer budskap og mening på måter som skal ha en eller annen effekt på en målgruppe. 

Teorien rundt tolkningsrammer har blitt brukt innen en lang rekke disipliner som en metode 

for å undersøke og forstå hvordan kommunikasjon kan påvirke atferd og meninger. Hallahan 

(1999) argumenterer for at tolkningsrammer gir en god innfallsvinkel for å forstå strategisk 

kommunikasjon ettersom teorien er konseptuelt koblet til de psykologiske prosessene 

mennesker bruker for å undersøke informasjon, ta avgjørelser og tolke hendelser i verden 

rundt dem (Hallahan, 1999, 206). For å forstå hvordan tolkningsrammer kan gi oss innsikt i 

alle disse elementene av kommunikasjon, er det nødvendig å forstå hvilke teoretiske 

tradisjoner teorien bygger på. Tolkningsrammer kommer fra en konstruksjonistisk forståelse 
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av den sosiale virkeligheten, dette igjen bygger på teorien om symbolsk interaksjonisme innen 

sosiologi. Her antar man at hverken strukturer eller menneskelig natur alene forstår 

menneskelig atferd, men at mennesker i stor grad forstår verden gjennom gjensidige 

interaksjoner og symboler (Hallahan, 1999, 206). Sentralt for de av oss som ønsker å forstå 

kommunikasjon, er det da at man innen konstruksjonismen antar at det er en forskjell mellom 

representasjonene av ting eller fenomener i våre egne sinn, og de faktiske materielle tingene 

og situasjonene i den fysiske verden. Hallahan argumenterer for at strategisk kommunikasjon 

som felt, alltid vil inkluderer ett element av å definere virkeligheten og hvordan man ser den 

internt i organisasjonen, samt også ett element av å definere virkeligheten og hvordan 

organisasjonen sees for de mange ulike interessegruppene den interagerer med  (Hallahan, 

1999, 206).  

 

Mens praktikere innen strategisk kommunikasjon ofte refererer til konstruksjonen av 

tolkningsrammer litt som man ville referere til konstruksjonen av et rammeverk for et hus, 

mener Hallahan at det snarere er snakk om det å konstruere et vindu eller en ramme rundt et 

bilde som avgjør hva som skal inkluderes, og dermed også ekskluderes fra forståelsen av 

virkeligheten (Hallahan, 1999, 207). Sagt på en annen måte fungerer tolkningsrammer ved å 

begrense eller definere meningen i en melding gjennom å forme de tolkningene og 

forståelsene et individ kan gjøre gjennom den. Noen eksempler på typer av tolkningsrammer 

kan være verdirammer, altså å fremstille informasjon som en positiv eller en negativ ting, 

semantisk framing, hvor man forsøker å påvirke budskapet ved å endre hvordan det er 

formulert (for eksempel pro life, bærekraftig oljesektor osv.) eller fortellingsrammer, hvor 

man forsøker å få informasjonen eller deler av den til å passe inn i overordnede narrativer. 

Bruken av tolkningsrammer kan også skje gjennom for eksempel ord som antyder 

årsakssammenhenger og slik forsøker å koble informasjonen til spesifikke årsaker eller 

konsekvenser (Hallahan, 1999).  

 

I Hallahans gjennomgang av litteraturen nevnes to ulike forklaringer på hvordan 

tolkningsrammer fungerer. Den første av disse er at tolkningsrammer fungerer gjennom å gi 

kontekstuelle ledetråder til hvordan informasjonen skal forstås og tolkes. Den andre ser på 

tolkningsrammer gjennom det man kaller priming innen mediestudier, hvor man antar at 

menneskers måte å håndtere situasjoner og hendelser på er organisert i menneskesinnet 

gjennom ulike skjemaer eller kategorier, hvor tolkningsrammene som blir inkludert i et 
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budskap, kan gjøre at man lettere plasserer informasjonen innen en av disse (Hallahan, 1999, 

208). Det finnes ulike teorier om hvordan disse skjemaene eller kategoriene fungerer, men 

ulike forskere er stort sett enige om at funksjonen av dem er at mennesker bruker 

assosiasjoner og forventninger til å tolke hendelser og til å tillegge mening og innhold til 

buskap ut over det som er inkludert i meldingen i seg selv (Hallahan, 1999, 208). 

 

Hallahan identifiserer syv ulike typer av tolkningsrammer i litteraturen som kan være 

relevante for strategisk kommunikasjon. Disse er tolkningsrammer for situasjoner, attributter, 

valg, handlinger, saker (issues), ansvarsfordeling og nyheter. Den første av disse, 

tolkningsrammer for situasjoner, kobles historisk til antropologen Gregory Bateson og det 

som kalles situasjonell tolkningsrammeteori. Han mente at deltakernes forståelse av 

situasjonen de befant seg i, deres rolle i den og dens regler, opererer som en form for 

metakommunikasjon. Erving Goffman bygget senere videre på denne forståelsen og omtalte 

tolkningsrammer som definisjonen av situasjonen. Han lanserte også forståelsen av 

tolkningsrammer som skjemaer for tolkning som gir kontekst for å forstå informasjon og lar 

individer lokalisere, oppfatte, identifisere og kategorisere informasjon. Goffman identifiserte 

ulike prosesser i sin analyse av tolkningsrammer. De tre Hallehan anser som viktigst er det 

han kaller keying altså det å sette fokus på spesifikke aspekter av dagliglivet ved å gjenskape 

tidligere interaksjoner, ankring, altså det å plassere ideer innenfor dypere meningsrammer og 

fabrikering, det å omdefinere visse dimensjoner av en erfaring for å gjøre dem mer 

fremstående (Hallahan, 1999, 211).  

 

Tolkningsrammer for attributter brukes ifølge Hallahan for å sette fokus på visse attributter, 

som kan være positive eller negative, ved ting, hendelser eller mennesker. Dette kan for 

eksempel brukes aktivt i reklamer for å sette fokus på ønskelige kvaliteter ved et produkt, en 

organisasjon og så videre. Innenfor medievitenskap har det gjennom bruk av teorier rundt 

tolkningsrammer for egenskaper blitt argumentert for at media ikke bare kan påvirke hvor 

fremtredende en sak, konflikt eller person er i publikums tanker (som i gjennom agenda 

setting), men at man også kan skape kunnskap om visse egenskaper ved en sak eller en person 

(Hallahan, 1999, 212-213). 

 

Tolkningsrammer for valg, og mer spesifikt for valg som involverer risiko, handler om 

situasjoner hvor mennesker ikke bare må velge mellom ulike valg, men hvor de må gjøre det i 
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en situasjon hvor det eksisterer et nivå av usikkerhet eller risiko knyttet til de ulike valgene. 

Her finner Hallahan at en måte å forstå tolkningsrammene på er som en beslutningstakers 

inntrykk av handlingene og konsekvensene som er knyttet til et spesifikt valg. Forskning på 

feltet peker på at mennesker har en tendens til å unngå risiko hvis de forstår valgmulighetene 

som noe som potensielt kan gi dem noe positivt, men at de ofte kan finne på å akseptere mer 

risiko hvis valgene er knyttet til potensielle negative konsekvenser (Hallahan, 1999, 214). 

Tolkningsrammer for handlinger handler om hvordan man forstår og tolker de ulike 

handlingene man kan gjøre for å oppnå et uttalt mål. Denne formen for tolkningsrammer 

fokuserer på å gjøre det mest mulig sannsynlig at mottakeren av et budskap er 

samarbeidsvillig i å utføre eller ikke utføre en handling. Resultatene av forskning på denne 

typen av tolkningsrammer peker på at det er større sjanse for at mottakeren går med på en 

handling hvis man setter fokus på positive konsekvenser av å samarbeide (Hallahan, 1999, 

216). 

 

Spesielt relevant for denne oppgaven er det Hallahan referer til som tolkningsrammer for 

saker, altså ulike tolkninger av hva den sosiale virkeligheten er. Hallahan argumenterer for at 

kjernen i de fleste saker handler om hvordan et spesifikt problem skal forstås, det er dermed 

naturlig at de ulike partene ofte forsøker å få deres forståelse av saken til å bli dominant slik at 

andre vil se konflikten fra et perspektiv så nært opp til deres eget som mulig. 

Samfunnsforskere som adopterer en konstruktivistisk tilnærming argumenterer for at 

forståelsen av sosiale problemer og konflikter best kan forstås som noe som skapes av 

påstands-makere. Forkjempere for en sak inngår i en prosess man kan kalle agendabygging, 

som involverer å mobilisere støtte, bygge koalisjoner, manipulere symboler og aktivt forsøke 

å oppnå oppmerksomhet i mediene. Agendabygging involverer dermed å aktivt forsøke å 

dytte saker inn i mediene og i ytterste fall på den politiske agendaen. Tolkningsrammer spiller 

en viktig rolle i agendabyggingen gjennom at forkjempere for en sak forsøker å kommunisere 

dem til folk som er direkte berørt eller sympatisk innstilt til de berørte. Hallahan viser til 

Kinder & Sanders som foreslår at man kan forstå tolkningsrammer som noe som er innbakt i 

den politiske diskursen, oppfunnet og brukt av politiske eliter som forsøker å bruke dem til å 

tjene sine interesser. Når påstands-makere så benytter disse tolkningsrammene, forsøker de å 

påvirke hvilke skjematiske representasjoner av en sak som blir anvendt av politikere og 

ansatte i mediene (Hallahan, 1999, 217-218). 

 



19 

 

Tolkningsrammer for ansvar er nært knyttet til ideer om tolkningsrammer for saker. Dersom 

noe defineres som et problem vil det også være et spørsmål om hva som forårsaket det og 

hvem sin skyld det var. Fordelingen av skyld følger ikke nødvendigvis de objektive faktaene i 

en sak, noe som gir rom for bruk av tolkningsrammer. Denne formen for tolkningsrammer 

kan fungere på flere ulike måter, aktører kan for eksempel forsøke å få hendelser til å bli 

tolket som noe utenfor deres kontroll, noe som skjedde på grunn av en faktor utenfor dem selv 

osv. Dette kan også refereres til som diagnostiske tolkningsrammer. 

 

Den siste modellen i Hallahans gjennomgang handler om tolkningsrammene som er brukt i 

nyheter. Her eksisterer det mye forskning, men lite som inkluderer strategisk kommunikasjon 

som en kilde til nyheter. Hallahan viser til arbeidet fra Gamson, som argumenterer for at 

innholdet i nyheter best bør betraktes som mediepakker hvor det eksisterer en sentral 

organisatorisk ide om hvordan nyheten skal forstås. Denne sentrale ideen underbygges så 

gjennom symboler og tolkningsrammen gjennom nyhetsdekningen. Dundywood argumenterer 

for at tolkningsrammer ikke er et unikt konsept kun journalister bruker, men at disse 

tolkningsrammene er viktige for journalister og fungere som mentale kart som kan la 

journalistene plassere sitt materiale mye raskere. Kritiske perspektiver for medieforskning 

anser tolkningsrammer i nyheter som et virkemiddel makthavere kan bruke for definere og 

dominere hva mottakerne av nyhetene får vite og forstå om verden rundt dem (Hallahan, 

1999, 222-223).  

 

Hallahans tekst gir en solid innføring i noen av de ulike forståelsene og funksjonene 

tolkningsrammer kan ha i kommunikasjonen, men for en konkret analyse slik som denne 

oppgaven er det nødvendig å benytte seg av en mer praktisk tilnærming. I denne oppgaven har 

jeg valgt å bruke den definisjonen som er foreslått av Entmann og som siden har blitt vidt 

akseptert innenfor kommunikasjonsforskning:  

To frame is to select some aspect of a perceived reality and make them more salient in a 

communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 

interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described 

(Entman, 1993, 52).   

Med andre ord vil tolkningsrammer i denne oppgaven bli forstått som noe som kan 

diagnostisere problemet og dets årsak, tildele moralsk ansvar og foreslå en løsning på 

problemet. Entman understreker at det ikke er slik at alle setninger må fylle noen av disse 

funksjonene, eller at en setning ikke kan fylle flere av dem. Han påpeker også at en 
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tolkningsramme kan dukke opp i en tekst uten at alle disse funksjonene oppfylles (Entman, 

1993).  

Denne forståelsen av tolkningsrammer betyr også at de har funksjoner på fire ulike punkter i 

kommunikasjonsprosessen. Hos den som kommuniserer et budskap, i teksten, hos mottakeren 

og i kulturen. Aktører velger, bevisst eller ubevisst, hvilke tolkningsrammer som skal være 

inkludert i et budskap, teksten inneholder dem i form av inkludering eller ekskludering av 

nøkkelbegreper, bilder eller andre kilder til informasjon. Mottakeren danner seg så sine tanker 

og konklusjoner basert på tolkningsrammer som potensielt kan være relatert til rammene 

presentert i teksten. Kulturen i samfunnet representerer et lager av vanlige tolkningsrammer 

som kan påkalles. Uansett hvilken av disse fire delene av prosessen tolkningsrammene 

fungerer i, så fyller de en lignende funksjon gjennom å velge, understreke og peke mot 

enkelte problemer, årsaker og eller løsninger (Entman, 1993, 52-53). Ulike empirske 

undersøkelser har blitt gjort for å undersøke effekten av tolkningsrammer. Entman viser til 

Kahneman og Tverskys eksperiment fra 1984 hvor de påviste at en endring i formuleringen av 

en tekst om responsen på et hypotetisk sykdomsutbrudd  - fra å handle om hvor mange 

menneskeliv som ville bli reddet, til å handle om hvor mange liv som potensielt kunne gå tapt 

ved valg av ulike alternativer - drastisk endret prosentandelen som foretrakk de ulike 

alternativene (Entman, 1993, 54). 

Entman argumenterer også for at denne forståelsen av tolkningsrammer gir oss en mulighet til 

å forstå hvordan kampen om dominans og makt foregår gjennom mediene. Siden 

tolkningsrammer gjør at enkelte aspekter av virkeligheten blir mer fremtredende, mens andre 

fremstår som mindre viktige kan hvilke tolkningsrammer som ender opp med å nå ut til 

publikum, spille stor rolle i utøvelsen av politisk makt (Entman, 1993, 55). 

Definisjonen av tolkningsrammer som ble foreslått av Entman er svært vid, og i ettertid har 

det kommet en lang rekke ulike studier som legger en slik forståelse av tolkningsrammer til 

grunn for sine analyser. Dette har blant annet blitt kritisert av Cacciatore, Scheufele og 

Iyengar (2015). De argumenterer for at denne forståelsen er for vid og at teoriene rundt 

tolkningsrammer bør fokusere på effektene som kan oppnås når den samme informasjonen 

presenteres på forskjellige måter, heller enn å inkludere alle former for effekter som er mulig 

å oppnå gjennom valg av hva som presenteres eller ikke (Cacciatore, Scheufele, & Iyengar, 

2015, 10). De presenterer det de forstår som en kontrast mellom dette, som de beskriver som 

den psykologiske forståelsen av tolkningsrammer, og det de beskriver som den sosiologiske 
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forståelsen. De beskriver de to forståelsene av hva tolkningsrammer kan oppfattes som, som 

likhets-tolkningsrammer (equivalence-based framing) og fokus-tolkningsrammer (Cacciatore 

et al., 2015, 10). Dette mener de fører til en sammenblanding av tolkningsrammer med andre 

effekter, som priming, og agenda-setting (Cacciatore et al., 2015, 12).  

Ett annet forsøk på å nøste opp i alle de ulike forståelsene av tolkningsrammer med fokus på 

hvordan det kunne bli brukt i studie av interessegrupper, ble gjort av Iskander De Bruycker i 

teksten «Framing and advocacy: a research agenda for interest group studies». Han 

argumenterer for at lobbyister og interessegrupper må forstås som «framers» eller brukere av 

tolkningsrammer, men at man heller ikke innen studiet av tolkningsrammer innen dette feltet 

kan snakke om noen enhetlig og klar definisjon av tolkningsrammer (De Bruycker, 2017, 

775-776). Han går derfor gjennom ulike forståelser og definisjoner av tolkningsrammer som 

anvendes innenfor studier av interessegrupper og lobbying. Han viser til Entmans definisjon 

som jeg har gjort rede for tidligere, og argumenterer for at denne konseptualiseringen av 

tolkningsrammer gjør at man må se på bruken av tolkningsrammer som en intensjonell og 

strategisk prosess og som en del av kommunikasjonen fra interessegrupper (De Bruycker, 

2017, 777). Utover dette mener De Bruycker at mye av forvirringen rundt bruken av 

tolkningsrammer innen studier av interessegrupper og lobbying kommer av uklarhet rundt 

hvilken form for tolkningsrammer man snakker om i de ulike studiene. Han mener det finnes 

to ulike distinksjoner som er viktig å være obs på, den mellom saksspesifikke rammer og 

generiske rammer, og den mellom fokusrammer og likhetsrammer (De Bruycker, 2017, 777). 

Skillet mellom saksspesifikke og generiske tolkningsrammer, som er mer relevant for denne 

oppgaven, handler om hvorvidt man leter etter tolkningsrammer som er spesifikke for den 

enkelte caset man studerer eller ikke. Dersom man undersøker en spesifikk debatt eller et 

spesifikt felt og aktørene som er involvert, for å finne ut hvilke rammer som brukes, er det 

snakk om saksspesifikke rammer. Disse rammene kan fortelle oss hva konflikten eller saken 

består av og hvordan forståelsen av dette har utviklet seg over tid, men er begrenset i forhold 

til hva de kan fortelle oss på tvers av ulike områder, saker og felt (De Bruycker, 2017, 777). 

Det kan man derimot ved bruk av generiske tolkningsrammer, noe De Bruycker mener kan 

være grunnen til at man ser en økning i fokus på denne typen tolkningsrammer innen studie 

av påvirkning og interessegrupper (De Bruycker, 2017, 778).  

Et annet skille finne De Bruycker i det han omtaler som makro og mikronivå av 

tolkningsrammer. Makronivået refererer her til den kollektive prosessen hvor man definerer 
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hva en debatt handler om, hvor hva slags tolkningsrammer som blir etablert ligger til grunn 

for hvordan debatten defineres og forstås. Gitt dette perspektivet virker tolkningsrammer både 

som en prosess fra bunnen av, hvor ulike sider i en debatt promoterer sine rammer, og som en 

prosess ovenfra, hvor tolkningsrammer strukturerer konflikter og mobiliseringen rundt dem 

(De Bruycker, 2017, 779).  Mikronivået ser på interessegruppene eller andre aktører som den 

sentrale analyseenheten og betrakter tolkningsrammene som verktøy for å oppnå spesifikke 

resultater i overenstemmelse med interessegruppens politiske mål. Både mikro- og 

makronivået har den svakheten at de kun fanger en del av prosessen rundt interessegruppers 

bruk av tolkningsrammer. De Bruycker argumenterer for at en måte kombinere disse to 

tilnærmingene på er ved å studere hvordan interessegruppers bruk av tolkningsrammer trer 

frem i media, en tilnærming han mener har potensiale til å se på hvilke rammer 

interessegrupper formidler og samtidig undersøke hvilke rammer som dominerer i media 

generelt (De Bruycker, 2017, 780). De Bruycker argumenterer også for at de ulike nivåene for 

tolkningsrammene har konsekvenser for hva slags form for påvirkning man kan forsøke å 

påvise som et resultat av tolkningsrammene. På makronivået påvirkes effekten av 

tolkningsrammene gjennom karakteristikker ved debatten rundt politikk og hvordan denne 

endrer seg over tid, etter hvert som nye tolkningsrammer vokser frem og tar over den 

dominerende rollen (De Bruycker, 2017, 781). På mikronivået kan man forsøke å påvise 

effekten av organisasjoners tolkningsrammer ved å undersøke hva slags gjennomslag de har 

fått for sine politiske målsetninger. Man kan også velge å se etter tolkningsrammenes effekter 

på individnivå ved å forsøke å empirisk påvise endringer hos enkeltpersoner som har blitt 

forsøkt påvirket av interessegruppene (De Bruycker, 2017, 781-782). De Bruycker avslutter 

sin tekst med å anbefale at fremtidig forskning på interessegrupper og deres bruk av 

tolkningsrammer bør være klar i forhold til hva slags nivå de ønsker å undersøke, at dersom 

de ønsker å undersøke tolkningsrammer på tvers av ulike case, så bør man fokusere på 

likhetsrammer, at man i søket etter effekten til tolkningsrammer bør se på de lavere nivåene, 

heller enn på makronivå og at man i fremtiden bør forsøke å koble sammen disse ulike 

nivåene dersom man ønsker å bringe studiet av tolkningsrammer for interessegrupper videre 

(De Bruycker, 2017, 783-784; Ihlen & Levenshus, 2017). 

Et relevant konsept innenfor teoriene om tolkningsrammer som bygger på den sosiologiske 

forståelsen, er det som blir omtalt som collective action frames, et begrep jeg har valgt å 

oversette til tolkningsrammer for kollektiv handling. Dette begrepet er knyttet til forskning 

rundt sosiale bevegelser og handler i korte trekk om å forsøke å skape en teori for hvordan 
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man skal forstå det meningsskapende arbeidet som utføres av disse bevegelsene (Benford & 

Snow, 2000,613). Benford og Snow argumenterer for at framing er et godt verb for å beskrive 

denne prosessen fordi det: 

denotes an active, processual phenomenon that implies agency and contention at the level of 

reality construction. It is active in the sense that something is being done, and processual in the 

sense of a dynamic, evolving process. It entails agency in the sense that what is evolving is the 

work  of social movement organizations or movement activists. And it is contentious in the 

sense that it involves the generation of interpretive frames that not only differ from existing 

ones but that may also challenge them. The resultant products of this framing activity are 

referred to as «collective action frames (Benford & Snow, 2000, 614). 

Tolkningsrammer for kollektiv handling beskriver de som handlingsorienterte 

overbevisninger og meninger som inspirerer og legitimerer aktivitetene og kampanjene til en 

«soscial movement organization» (SMO) (Benford & Snow, 2000, 614). De argumenterer 

også for at det er riktig og viktig å bruke tolkningsrammer som begrep, heller enn det man 

henviser til som «schema», ettersom man med kollektive handlingsrammer sikter til noe som 

ikke bare er aggregater av individuelle holdninger, men sluttproduktet av en prosess. (Benford 

& Snow, 2000, 614). Den prosessen som fører til etableringen av kollektive handlingsrammer, 

går i korte trekk ut på at deltagere i en bevegelse forhandler seg frem til en delt forståelse av 

noe som ansees som et problem, eller noe som må endres, tillegger noe eller noen skylden for 

problemet og oppfordrer folk til å handle på spesifikke måter for å oppnå ønsket sluttpunkt 

(Benford & Snow, 2000, 615).  

Som man kan se i seksjonene over er tolkningsrammer et nyttig verktøy for å forstå hvordan 

man innen strategisk kommunikasjon kan jobber for å fremme sitt syn ovenfor publikum.  

Men hva skjer når det ikke kun er en aktør i bildet? Hva avgjør hvilke tolkningsrammer som 

kommer til uttrykk i mediedekningen eller blir plukket opp av målgrupper? Og hvordan 

jobber aktører med tolkningsrammer i et felt av konkurrerende aktører og deres rammer? Et 

av bidragene i litteraturen som har forsøkt å svare på noen av disse spørsmålene, er «This is 

the issue: framing contest, public relations and media coverage» (Ihlen & Allern, 2008). Her 

understreker forfatterne at tolkningsrammer er et effektivt virkemiddel i det at det fremhever 

enkelte aspekter av en konflikt på bekostning av andre aspekter. Bruken av tolkningsrammer 

kan dermed sees som en ideologisk konkurranse, ikke bare om innholdet i en sak, men også 

over skyldspørsmål, hvem som påvirkes og hvilke varige verdier som er relevant for saken 

(Ihlen & Allern, 2008, 3). De argumenterer også for at prosessen rundt hvilke rammer som 

blir plukket opp av media, tar form av en forhandling mellom pressen og det de omtaler som 

«frame sponsors», eller ramme-sponsorer. Dette argumentet bygger på en ide om at «actors 
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improve their chances of gaining coverage for their chosen frame when they are able to 

identify and exploit media conventions like the need for visuals and exclusives.” (Ihlen & 

Allern, 2008).  

 

Det er heller ikke slik at alle aktører har de samme mulighetene til å fungere som ramme-

sponsorer. En enkeltstående industriarbeider har ikke den samme formen for tilgang, eller 

kunnskap, som en representant for et profesjonelt kommunikasjonsbyrå. En tekst som har 

forsøkt å sette teoriene rundt bruken av tolkningsrammer i forbindelse med ideer om tilgang 

og makt er Carragee & Roefs med artikkelen «The neglect of power in recent framing 

research» (2004). Her argumenterer de for at forskningen på tolkningsrammer, medierammer 

og ramme-sponsorer i stor grad har neglisjert spørsmål om makt og tilgang, ettersom 

rammene gjerne behandles som løsrevne fra den konteksten de har blitt skapt i (Carragee & 

Roefs, 2004). De viser til Gramscis teorier rundt hegemoni, som den prosessen hvor styrende 

eliter skaper samtykke fra befolkningen til tingenes tilstand. Den hegemoniske ideologien er 

samtidig ikke statisk, men er gjenstand fra stadig utfordring og tilpasning. Dette argumenterer 

Caragee & Roefs for at kobler teoriene rundt tolkningsrammene direkte til spørsmål om makt 

og at den kampen som finner sted mellom ulike tolkningsrammer kan sees som et utrykk for 

utfordringen av hegemonisk ideologi av motparters mot-hegemoniske (conunterhegemonic) 

politikk. De argumenterer også for at man med utgangspunkt i Gamson, bør se politiske 

bevegelser som et felt av aktører, heller enn som en enhetlig aktør. Konkurranse rundt ulike 

tolkningsrammer kan dermed finne sted også internt i bevegelser (Carragee & Roefs, 2004). 

 

Forskere har også forsøkt å svare på spørsmål rundt konkurrerende tolkningsrammer på et 

mer konkret plan, Matthes & Schemer argumenterer i sin tekst «Diachronic Framing Effects 

in Competitive Opinion Environments» (2012) for at konkurrerende rammer kan påvirke 

rammenes effekt i gitte situasjoner. De viser til tidligere studier hvor man gjennom 

eksperimenter har påvist at tilstedeværelsen av motstridende rammer demper 

tolkningsrammers effekt, og at svake tolkningsrammer mister sin effekt når de blir møtt av 

sterke tolkningsrammer. Samtidig gir de et viktig bidrag i å peke på hvordan mottakere 

sjelden eksponeres for motstridende tolkningsrammer til samme tid, men at det snarere er 

snakk om en dynamisk situasjon hvor ulike rammer over tid når ut til mottakere. Matthes & 

Schemer jobbet ut fra en antakelse om at tolkningsrammer består hos mottakeren over tid 

dersom de er koblet til en form for sterk overbevisning. De gjennomførte derfor to studier, et 
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eksperimentelt og et basert på survey og mediebruksanalyser, for å undersøke koblingen 

mellom overbevisning og sårbarhet for konkurrerende rammer over tid. Deres konklusjon var 

at overbevisning fungerte som moderator for motstridende rammer, altså at en mottaker som 

rapporterte sterkere overbevisning etter det første møtet med tolkningsrammen hadde lavere 

sjanse for å endre mening når vedkommende ble utsatt for den konkurrerende 

tolkningsrammen på et senere tidspunkt (Matthes & Schemer, 2012). Dette peker mot at det 

har en avgjørende betydning i en slik konkurranse hvor sterk en tolkningsramme er. 

 

En teori rundt hvordan man skal forstå styrken til ulike tolkningsrammer kommer fra Chong 
& Druckman. De argumenterer for at all offentlig debatt involverer: 

 
Competition between contending parties to establish the meaning and interpretation of issues. 

When citizens engage an issue—be it social security, foreign aid, a hate-group rally, affirmative 

action, or the use of public funds for art—they must grapple with opposing frames that are 

intended by opinion leaders to influence public preferences (Chong & Druckman, 2007). 

 

I sin gjennomgang av forskning som har undersøkt effekten av tolkningsrammer i situasjoner 

hvor de er i konkurranse med hverandre, peker de mot to hypoteser i litteraturen. Enten at den 

tolkningsrammen vinner som er høyest (loudest), altså den som repeteres oftest til mottakeren, 

eller at det avgjørende er hvilken tolkningsramme som er sterkest (strongest). De viser også til 

at litteraturen rundt tolkningsrammer og styrke foreløpig peker mot flere ulike faktorer som 

har påvirkning på tolkningsrammers styrke. Blant disse faktorene finner vi blant annet hvor 

troverdig kilden er, hvor mye rammen stemmer overens med allmenne verdier og at den ikke 

går på tvers av eksisterende overbevisning (Chong & Druckman, 2007). Blant andre 

moderatorer for en tolkningsrammes effekt, peker de på kunnskapen og motivasjonen 

mottakeren av en tolkningsramme har fra før og kombinasjonen av ulike tolkningsrammer. 

Med kunnskap og motivasjon mener de for eksempel hvor mye den som utsettes for rammen 

vet om temaet fra før og i hvilken grad de har direkte erfaring med saken fra tidligere. 

Kombinasjonen av ulike rammer referer til hvordan andre rammer mottakeren blir utsatt for, 

kan styrke eller svekke effekten av en ramme.  

 

De samme forfatterne har også tatt for seg hvordan tolkningsrammer fungerer i et komplekst 

og dynamisk miljø hvor aktører over tid har mulighet til å tilpasse seg og imøtegå 

tolkningsrammer fra andre aktører, det de beskriver som kontrende rammer. De argumenterer 

for at denne formen for kontrende tolkningsrammer er en essensiell del av offentlig debatt om 

saker. Konkurrerende tolkningsrammer lar en mottaker vurdere styrkene til alternative 
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posisjoner og koble valgmulighetene til sine politiske vurderinger (Chong & Druckman, 

2012). De argumenterer også for at hvordan en ramme skal imøtegås avhenger av strategiske 

vurderinger fra en aktør. Mottakeren kan møtes av begge rammene umiddelbart, enkeltvis på 

et senere tidspunkt, eller flere ganger over en lengre periode. Chong & Druckman definerer en 

kontrende tolkningsramme som en tolkningsramme som imøtegår og avviser en effektiv 

ramme fra et tidligere tidspunkt, og skiller det dermed fra konkurrerende tolkningsramme, 

som gjerne kan skapes og mottas samtidig (2012). Også her benytter de seg av forståelse av 

hva som gjør effekten av rammer sterke eller svake, men i forsøkene kobler de dette til ulike 

måter individer behandler informasjon på. Dette gjøres for å operasjonalisere sterke og svake 

effekter i det empiriske forsøket og er ikke ment som den eneste indikatoren på sterke eller 

svake tolkningsrammer. De finner at mengden tid som har passert før mottakeren mottar en 

kontrende tolkningsramme, har betydning for de som har mottatt rammer med sterk effekt, 

mens rammer med svak effekt avtar i virkning så raskt at mengde tid mellom originalrammen 

og den kontrende rammen i liten grad har betydning. Hvis effekten av en sterk ramme møtes 

av en svak kontrende ramme på et senere tidspunkt, kan det bidra til å forsterke den originale 

effekten heller enn å motvirke den (Chong & Druckman, 2012). 

 

Som man kan skjønne av operasjonaliseringen over, er det en utfordring å undersøke styrken 

på tolkningsrammer, spesielt når mottaker av tolkningsrammene er en variert og mangfoldig 

gruppe. Når styrken til en tolkningsramme kobles til det at den ikke går på tvers av 

eksisterende overbevisning, virker det naturlig å inkludere teorier rundt hvordan slike 

overbevisninger kan forstås. Jeg vil her diskutere hvordan konseptene ideologi og hegemoni 

kan bidra til vår forståelse av tolkningsrammers styrke og effekt. En av de teoretikerne som 

har tatt til ordet for en forståelse av og fokus på ideologi innenfor mediestudier, er Stuart Hall. 

I sin tekst «The rediscovery of ideology; return of the repressed in media studies» viser han til 

den såkalte Sapir-Whorf hypotesen som i korte trekk går ut på at alle kulturer klassifiserer 

verden på ulike måter, og at disse måtene å klassifisere på reflekteres gjennom semantiske og 

lingvistiske strukturer. Hall mener ikke at denne hypotesen stemmer i alle tilfeller, men at den 

kan være fruktbar som en generell ide.  

 

Denne strukturelle forståelsen gjør at man kan forstå all mening, og hvordan vi tillegger 

mening til hendelser som konstruerte gjennom språket. Den neste spørsmålet for Hall blir hva 

slags meninger som regelmessig og systematisk konstrueres rundt spesifikke hendelser, som 
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han skriver: «Because meaning was not given but produced, it followed that different kinds of 

meaning could be ascribed to the same events. Thus, in order for one meaning to be regularly 

produced, it had to win a kind of credibility, legitimacy or taken-for-grantedness for itself.» 

(Hall, 2005). Et konsept som i seg selv ikke er så ulikt hvordan vi ser for oss at 

tolkningsrammer fungerer. Hall bruker helt konkret streiker som et eksempel på denne typen 

mekanismer og skriver at dersom enhver arbeidslivskonflikt kan beskrives som en trussel mot 

nasjonaløkonomien, og dermed i strid med nasjonens interesser, så vil slike tolkninger av 

hendelser gi fordeler til signifikasjoner av arbeidslivskonflikter som støtter opp under 

interessene til arbeidsgivere og aksjonærer. De vil også være til fordel for de av partene som 

ikke har noe å tjene på en arbeidslivskonflikt og gi støtte til politikk fra statens side som 

begrenser og svekker både forhandlingsposisjonen og rett til å streike for fagforeninger (Hall, 

2005, 65). Hall viser også til studier publisert av Glasgow Media Group i 1976 og 1980 og 

argumenterer for at disse studiene viser at det er nettopp en slik forståelse av 

arbeidslivskonflikter som er vanlig. Dette er ikke den eneste forståelsen av en 

arbeidslivskonflikt som er mulig, de kan like gjerne forstås som nødvendige deler av en 

kapitalistisk økonomi, som en menneskerettighet bekreftet i internasjonalt lovverk, eller som 

nødvendig forsvar for arbeiderklassens livsstandard. Spørsmålet for Hall blir da hvordan den 

første av disse forståelsene til stadighet blir reprodusert og hvordan de alternative meningene 

blir ekskludert, og hvordan medie-industrien kan akseptere en slik skjevhet når de selv mener 

de skal være nøytrale (Hall, 2005, 65) 

 

What emerges powerfully from this line of argument is that the power to signify is not a neutral 

force in society. Significations enter into controversial and conflicting social issues as a real and 

positive social force, affecting their outcomes. The signification of events is part of what has to 

be struggled over, for it is the means by which collective social understandings are created – and 

thus the means by which consent for particular outcomes can be effectively mobilized. Ideology 

according to this perspective, has not only become a `material force`… it has also become a site 

of struggle (between competing definitions and a stake -a price to be won- in the conduct of 

particular struggles) (Hall, 2005, 65-66). 

Hall viser videre til Althusers teorier om hvordan dominerende ideologiske meninger 

reproduseres, men kritiserer dette perspektivet for å ikke i tilstrekkelig grad teoretisere 

hvordan avvikende meninger oppstår og kan tilkjempe seg plass. For å løse det problemet 

trekker Hall inn Gramsci og Veloshinov, teoretikere som i større grad kom opp med teorier 

rundt en kontinuerlig pågående kamp om mening innenfor diskurser (Hall, 2005, 74). 
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For Hall er ideologi og språket som representerer den, ikke noe man automatisk kan trekke ut 

fra for eksempel klasseposisjonen til en taler. Det er heller ikke noe som kun er ideelt siden 

ideologi får materielle konsekvenser. Som et eksempel trekker han her fram fagforeninger 

igjen og argumenterer for at  

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

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

cast in the folk-devil role of the `enemy of the national interest`, would be one which could  be 

limited, checked and curtailed by legal and political means: one, that is, in a weaker position 

relative to other force on the social stage; and thus less able to conduct a successful struggle in 

the defence of working-class standards of living (Hall, 2005, 78). 

For denne oppgaven blir implikasjonene av disse perspektivene mer konkret at den 

nøytraliserte overbevisningen enhver mottaker av en tolkningsramme innehar, deres 

verdenssyn og politiske overbevisninger, er et resultat av en ideologisk kamp hvor ulike 

sett av verdier kjemper om en hegemonisk posisjon. Den hegemoniske ideologien får 

uttrykk som det settet av verdier og holdninger som blir ansett som naturlige og selvsagte i 

samfunnet og påvirker dermed effekten tolkningsrammer har i møte med målgruppen. 

Samtidig er den hegemoniske ideologien gjenstand for kamp og konkurranse i form av 

konkurrerende ideologiske posisjoner som forsøker å oppnå hegemoni, noe som betyr at en 

tolkningsramme kan ha ulik effekt og ulik styrke for ulike mottakere.   

Et beslektet perspektiv om styrke og kulturell resonans for tolkningsrammer kan man finne 

hos Ihlen et. al (2018) i deres gjennomgang av relasjonen mellom tolkningsrammer og 

ideen om allmenne interesser. I sin gjennomgang viser de til arbeid av Van Gorp og 

argumenterer for at rammer blir viktigere når de inngår i samfunnets kultur. Sterke rammer 

kan dermed sees som en del av et kulturelt repertoar av måter å tenke på om saker som 

påvirker hvordan de tolkes (Ihlen et al., 2018, 110). Dette kobler de videre til at ett sentralt 

virkemiddel for lobbyister og andre strategiske aktører er å koble sine interesser, sin 

forståelse av et problem og sine løsninger til allmenne interesser (Ihlen et al., 2018, 111).  

2.3 Hybride mediesystemer 

Et sentralt spørsmål for ett studie som vil ta for seg kommunikasjon og medier er hva som 

inngår i og hvordan man skal forstå media som fenomen. Innenfor mediestudier omtaler man 

gjerne den økologien som oppstår av ulike medier, deres relasjoner til hverandre og de 

overordnede strukturene som påvirker og påvirkes av dem som mediesystemer. Dette 
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begrepet er nyttig analytisk ettersom det lar oss snakke om, kategorisere og avgrense disse 

systemene fra hverandre. Man kan for eksempel snakke om det norske mediesystemet som 

noe som skiller seg fra det amerikanske, for eksempel gjennom delen av statlig styring og 

eksistensen av store, stabile statlige aktører. Man kan også snakke om mediesystemer som 

noe historisk, hvor trykte medier ble avløst av radio som igjen ble avløst av nettbaserte 

medier.  

Samtidig kan denne forståelsen av ulike mediesystemer som avgrensede, bidra til 

unøyaktighet i forståelsen av hvordan medier funger og interagerer med hverandre. Det er her 

konseptet hybride mediesystemer, som først ble introdusert av Andrew Chadwick, blir 

relevant. I sin bok The Hybrid Media System argumenterer Chadwick for at man fort mister 

nivåer av analyse dersom man ser på mediesystemer som rene avgrensede perioder. Det er 

ikke slik at en moderne medievirkelighet, hvor sosiale medier og nettaviser har blitt viktige 

kilder til informasjon, har ført til at alle tidligere medietyper brått har blitt irrelevante. For det 

første baserer medier seg i stor grad på hverandre, strukturen av internett og hvordan online-

medier ser ut, fungerer, finansieres og brukes, bygger i stor grad på elementer fra tidligere 

mediesystemer (Chadwick, 2017). For det andre fortsetter gjerne tidligere medietyper å 

eksistere også etter at nye medier kommer til. Det at nettaviser og Facebook har blitt store 

betyr ikke at det ikke enda finnes aviser, radio og tv-kanaler (eller for den sags skyld tekst-tv). 

For denne oppgaven er hybride mediesystemer et nyttig konsept på flere nivåer, for det første 

er hybride mediesystemer en god beskrivelse av det medielandskapet konflikten utspant seg i, 

med både sosiale og digitale medier som viktige arenaer for konflikten. Videre er begrepet 

nyttig for å forstå hvordan medielandskapet ser ut for aktører i fagbevegelsen. I Norge har 

man gjerne beskrevet perioden fra 1920 til 1950 som massesamfunnets tidsalder med et 

partistyrt mediesystem som så gradvis ble avløst og utskiftet frem til dagens epoke av 

personlige og tilpassede medier (Bastiansen & Dahl, 2019). Samtidig er det ikke slik at hele 

infrastrukturen som ble skapt under fremveksten av arbeiderbevegelsen er oppløst. Det finnes 

fremdeles store aviskonsern hvor LO gjennom Amedia dominerer eiersiden. Enda viktigere 

for denne oppgaven er eksistensen av store medlemsblader og kanaler direkte under LO-

forbund. Disse magasinene utgis ofte på papir til medlemmer månedlig, men publiserer 

journalistiske saker og debattstoff på nett til alle som måtte være interessert. Dette er uten å 

diskutere rollen til for eksempel Dagsavisen og Klassekampen som startet ut som partiaviser 



30 

 

med tilhørighet til venstresiden, før de gikk over til å være de nisje- og regionalavisene de er i 

dag.  

Med inntoget av nye teknologiske løsninger og sosiale medier inngår disse sporene av 

tidligere mediesystemer i det man kan omtale som et økosystem av LO-affilierte 

publikasjoner og diskusjonsarenaer som spilte en betydelig rolle under havnekonflikten. I tråd 

med Chadwicks funn fra England og USA (Chadwick, 2017) eksisterer dette økosystemet i 

symbiose med mer tradisjonelle medier, saker som senere får dekning i tradisjonelle medier, 

oppstår i noen tilfeller på blogger eller facebooksider. I dag eksisterer det flere store 

diskusjonsforumer i form av grupper på Facebook hvor saker relatert til fagbevegelsen 

diskuteres. Man kan særlig nevne gruppen «For Venstresiden» som ble startet av 

ungdomsseksjonen til LO i Hordaland og gruppen «Arbeiderkamp» som ble startet av en av 

de streikende havnearbeiderne som eksempler som hadde vært viktige for analysen av en 

streik i 2019. For dette case-studiet er det mer relevant å snakke om facebooksiden 

«solidaritet med havnearbeiderne» drevet av Støttegruppen for Havnearbeiderne og blogger 

som bloggen «Bryggesjauerfrue». Begge disse kanalene ble viktige som arenaer for 

informasjonsspredning og mobilisering med en blanding av eget materiale og spredning av 

materiale fra tradisjonelle og sosiale medier.  

Den moderne medievirkeligheten kan dermed beskrives som et hybrid mediesystem bestående 

av nettverk av tradisjonelle og nye medier, nøytrale og partskontrollerte kanaler, 

diskusjonsforumer og blogger, tv-sendinger og radioinnslag.  

For strategisk kommunikasjon er et av de sentrale spørsmålene rundt tolkningsrammer 

hvordan disse rammene påvirker publikum. Det er to sider ved dette spørsmålet: For det første 

hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at rammene skal ha den ønskede effekten, å 

bidra til en målgruppes oppfatning av et problem, dets årsaker og dets løsninger. For det andre 

hvordan disse tolkningsrammene når frem til ulike mottakere. Tradisjonelt har man, spesielt 

innen medieforskning fokusert på hvordan tolkningsrammer dukker opp i mediene. Dette har 

ført til at fokus for mange av de empiriske studiene som har blitt gjort på tolkningsrammer, 

ligger på å undersøke i hvor stor grad ulike organisasjoner eller grupper er i stand til å sørge 

for at deres foretrukne tolkningsrammer dukker opp i mediedekningen av en sak. Et spørsmål 

som så langt ikke har blitt dekket i stor grad i forskningen på tolkningsrammer, er hva slags 

rolle nye medier og det hybride mediesystemet spiller for spredningen av tolkningsrammer. 

Guggenheim et al. har i sin tekst «Dynamics of issue frame competition in traditional and 
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social media (2015) pekt på hvordan man også innen tradisjonelle medier har sett at spredning 

av tolkningsrammer også kan skje mellom medier (Guggenheim et al., 2015, 209), et fenomen 

som virker intuitivt om man ser på hvordan ulike saker og fokuser kan spre seg fra det ene 

medieorganet til det andre. Et mer nyskapende bidrag er deres forskning på hvordan sosiale 

medier som Twitter kan fungere som leverandør av tolkningsrammer til tradisjonelle medier 

(Guggenheim et al., 2015, 210). Gjennom en undersøkelse av tolkningsrammer både på 

Twitter og i tradisjonelle medier i forbindelse med masseskytninger i USA over tid, fant de en 

prosess hvor de tradisjonelle mediene og Twitter befant seg i en konkurranse over 

tolkningsrammene, hvor de tradisjonelle mediene plukket opp rammer fra Twitter og visa 

versa (Guggenheim et al., 2015-220). Basert på denne undersøkelsen  konkluderer de med at 

«This suggests that Twitter users are responsive to news coverage, and that traditional news 

appears attentive to public responses to frames as reflected in Twitter spikes and trends» 

(Guggenheim et al., 2015, 220). Denne forståelsen av en dynamikk mellom tradisjonelle og 

nye medier i spredningen av tolkningsrammer stemmer godt overens med teoriene rundt 

hybride mediesystemer og viser at denne forståelsen av mediesystemer også kan bidra til 

bedre forståelse av bruken av tolkningsrammer.   

Jeg har her gjort rede for de teoriene og perspektivene som vil danne grunnlaget for analysen 

av konflikten på norske havner. Jeg har vist hvordan jeg vil forstå strategisk kommunikasjon 

som aktivitet, hvordan man kan forstå tolkningsrammer som et virkemiddel for den 

strategiske kommunikasjonen og hvordan man kan forstå den medievirkeligheten og de 

kanalene kommunikasjonen gjøres gjennom. Jeg vil videre forklare hvilke metoder og 

tilnærminger jeg gjør bruk av i innsamlingen og bearbeidelsen av data som ligger til grunn for 

analysen.  
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3 Metode 

Denne oppgaven benytter seg av to forskjellige metodiske tilnærminger. Først av disse er en 

innholdsanalyse av tekster fra norske medier på papir og nett innhentet manuelt og via 

retriever.no. I dette materialet har jeg identifisert og kodet tolkningsrammer som enten fra 

parter og aktører i konflikten, eller fra journalister i de ulike mediene. Etter ulike forsøk på 

avgrensninger endte det endelige utvalget av artikler med å være begrenset til tekster som 

omhandlet konflikten fra Aftenposten, Nordlys, Klassekampen, VG og Dagens Næringsliv. 

Materiale for denne undersøkelsen ble avgrenset til tekster fra 2013 til 2016.   

Analysen av mediedekningen dannet så grunnlaget for utvalget av intervjuobjekter for 

kvalitative intervjuer med sentrale aktører i konflikten og for utviklingen av en intervjuguide 

som tok sikte på å undersøke aktørenes refleksjoner rundt sin egen kommunikasjon i 

perioden, mediebildet generelt, motpartens kommunikasjon og sosiale- og nye mediers rolle 

gjennom konflikten. I intervjuene fokuserte jeg på hva aktørene forsøkte å oppnå, hvilke 

strategiske refleksjoner de gjorde seg rundt sin egen kommunikasjon og hvordan de syntes de 

lyktes med dette arbeidet. Hensikten med de kvalitative intervjuene var å gi innsikt i aspekter 

av kommunikasjonsarbeidet i konflikten som ikke er tilgjengelig gjennom analyser av de 

faktiske tekstene. Videre i dette kapittelet av oppgaven vil jeg gjøre rede for noen av de 

sentrale metodiske vurderingene og tilnærmingene jeg har benyttet meg av. Jeg vil diskutere 

case-studier som tilnærming, implikasjonene historiske perspektiver har for denne typen 

studier, hvordan analysen av medier og intervjuene har blitt gjennomført og til slutt generell 

forskingsetikk i forbindelse med dette prosjektet. 

3.1 Case-studier 

I denne oppgaven har jeg valgt å ta for meg en konkret arbeidslivskonflikt og den strategiske 

kommunikasjonen partene i denne konflikten benyttet seg av i perioden konflikten varte. 

Denne tilnærmingen til valg av data faller under det som innen metodelitteratur omtales som 

et case-studie. Jeg vil her gjennom litteratur om case-studier avklare noen viktige metodiske 

valg involvert i denne formen for studier og deres implikasjoner for forskningsresultatene, 

epistemologi og metodiske valg i undersøkelsen. Case-studier som metode har en lang og rik 

historie innenfor mange ulike felt av forskning, og den regnes som en effektiv metodologisk 

tilnærming for å undersøke og skape forståelse av komplekse tilfeller i den virkelige verden 
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(Harrison, Birks, Franklin, & Mills, 2017). Som en metode for undersøkelser har case-studier 

eksistert like lenge som undersøkelse og forskning, mens den moderne formen for case-

studieforskning kan spore sine røtter tilbake til felt som antropologi, historie, psykologi og 

sosiologi. Som et resultat av den positivistiske dreiningen innen vitenskapen på 40-tallet, ble 

bruken av case-studier ofte forstått som en kvalitativ og dermed subjektiv tilnærming til 

forskning (Harrison et al., 2017). 

Den moderne bruken av case-studier kan spore sine røtter til forskningen gjort innen Chicago-

skolen mellom 1920 og 1950. Denne tradisjonen ble videreført og videreutviklet innen det 

som er kjent som grounded-theory på 60-tallet, noe som igjen førte til en reintroduksjon av 

case-studiene som metodologisk tilnærming innen flere andre disipliner (Harrison et al., 

2017). I dag omtales case-studier både som metode og som metodisk tilnærming, altså både 

som de konkrete verktøyene og prosedyrene involvert i forskningen, og som overordnet 

teoretisk linse forskere kan bruke når de utformer sine forskningsopplegg. Ledende 

teoretikere innen case-studieforskning er allikevel enige om at overordnede metodologiske 

valg former designet og datakildene man bruker i studiene, noe som igjen gjør det viktig for 

forskere å klargjøre sine metodologiske valg og de forskningsfilosofiske implikasjonene disse 

valgene har for resultatene av case-studier (Harrison et al., 2017). En slik klargjøring av 

forskningsfilosofiske implikasjoner er spesielt viktig ettersom case-studier i dag ikke er låst til 

noen spesifikke ontologiske, epistemologiske eller metodologiske posisjoner (Harrison et al., 

2017). Det blir dermed opp til den enkelte forsker å bestemme den metodologiske 

innstillingen til sitt prosjekt. Blant teoretikerne innen metodelitteraturen for case-studier 

snakker man i dag om tre hovedskoler av forskningsteoretiske tilnærminger representert av tre 

ulike teoretikere: Yin, Merriam og Stake for henholdsvis realistisk postpositivisme, 

pragmatisk konstruktivisme og relativisme. Disse kjennetegnes igjen av ulikt fokus på 

hvordan et case-studie bør utformes. Den realistiske postpositivsmen fokuserer strengt på 

opprettholdelsen av objektivitet og etterprøvbarhet gjennom metode og design.   

Design features are sequentially structured and motivated by empirical application. This 

positioning reflects the axiology of postpositivism where maintaining intellectual honesty, 

managing bias and acknowledging limitations, coupled with meticulous data collection and 

accurate reporting are critical elements in the conduct of research (Harrison et al., 2017). 

Merriams pragmatiske konstruktivisme skiller seg fra postpositivismen ved anta at 

virkeligheten som skal studeres skapes gjennom sosialt levde samhandlinger mellom 

subjekter, men anser at dette gjør det enda viktigere å bruke klare strukturer for å gjøre det 
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lettere å tolke, sortere og behandle informasjonen man innhenter i forskningen. Case-studier 

kan her være både kvalitative og kvantitative, men innen kvalitativ forskning ligger fokus på å 

skape induktive resonnementer og tolkninger, heller enn på testing av hypoteser. Innenfor 

denne tilnærmingen bør case velges basert på hva de kan fortelle oss om fenomenet som 

undersøkes. Til tross for den konstruktivistiske tilnærmingen argumenterer Merriam for 

strenge prosedyrer innen planlegging og gjennomføring for å gjøre forskningen håndterbar, 

disiplinert, troverdig og anvendbar (Harrison et al., 2017). 

Stakes tilnærming, den relativistiske og konstruktivistiske, har fokus på å forstå mening og 

erfaringer basert på kontekst med forskerens egen tolkning som sentralt element. Denne 

tilnærmingen baserer seg på at det finnes flere subjektive virkeligheter basert på forståelser og 

meninger. Kunnskapen man skaffer til veie gjennom forskningsprosessen er dermed relativ og 

knyttet til tidspunktet og konteksten studiet er gjennomført i, gjennom forskerens opplevelser. 

Også her bør valget av case gjøres basert på hva de eller den kan fortelle om det man ønsker å 

finne ut, men forskeren fungerer som en partner for deltakerne i forsøket på å skape forståelse 

og mening (Harrison et al., 2017).  

Felles for alle disse forståelsene av case-studier er behovet for struktur i avgrensningen av 

grensene for case-studiet. Klare grenser for hva som skal inkluderes av aktører, tidsperioder 

eller geografisk område er en utfordring når man forsøker å beskrive komplekse sosiale 

fenomener i deres kontekst (Harrison et al., 2017). 

For denne oppgaven er det en utfordring at det i så liten grad eksisterer tidligere forskning 

man kan trekke på i utformingen av forskningsopplegget. Det eksisterer for eksempel ingen 

eksisterende og allment akseptert typologi for tolkningsrammer som brukes i 

arbeidslivskonflikter, og det eksisterer i liten grad noen klare eksempler å følge for utvalg 

eller utdefinering av hvilke aktører som er relevante. Dette case-studiet har derfor 

nødvendigvis en form for induktiv tilnærming hvor jeg har vært nødt til å opprette og definere 

kategoriene underveis i arbeidet. Jeg har forsøkt å gjøre rede for motivasjonen og 

begrunnelsen for valgene som har blitt gjort, men det ville være uærlig å påstå at man kan 

bruke denne oppgaven til å teste klare hypoteser. Oppgaven vil forhåpentligvis kunne bidra til 

å gjøre fremtidig arbeid hvor man på mer systematisk vis analyserer kommunikasjonsarbeidet 

i streik lettere. Oppgaven kan dermed sies å ligge nærmest Merriams pragmatiske 

konstruktivisme.  
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3.2 Historisk metode 

Et ofte undervurdert aspekt ved forskning på strategisk kommunikasjon, spesifikt når emnet 

for forskningen ligger bakover i tid, er hvordan forskningen påvirkes av tidsaspektene. Når 

man forholder seg til hendelser, case eller utvikling som ligger bakover i tid og ikke 

dagsaktuelt materiale, møter man på problemstillinger rundt kildenes natur, mangler ved 

utvalget og undersøkelsesuniverset og rundt makt og påvirkning av historiske forståelser. For 

å på en reflektert og kritisk måte kunne forholde seg til disse utfordringene, kan forskere 

innen strategisk kommunikasjon lære fra historiefaget, hvor hele fagets eksistens handler om 

nettopp disse spørsmålene.  

En av de få tekstene som har sett på relasjonen mellom strategisk kommunikasjon og bruk av 

historiske kilder er et kapittel i Jörgen Eksell og Åsa Thlanders bok Kvalitativa metoder i 

strategisk kommunikasjon (2014). I kapittelet skrevet av Maria Rosèn og Jörgen Eksell 

forklarer de hvordan historiske kilder må sees som spor av liv fra en tidligere tid, som 

gjennom studentens eller forskerens bruk blir gjort til en kilde (Eksell & Thelander, 2014, p. 

150). Å se sitt materiale som historiske etterlevninger har flere konsekvenser. For det første 

innebærer det å anerkjenne og respektere kildens historiske karakter, altså den problematikken 

som ligger i hva kilden kan fortelle oss om en forsvunnet empirisk virkelighet. I moderne 

historisk forskning får dette ofte uttrykk i et krav om refleksjon rundt naturen til kildene man 

forholder seg til, hvor man forsøker å se den i den historiske konteksten den oppstod i og at de 

kildene man har tilgang til ikke nødvendigvis representerer det eneste perspektivet på 

virkeligheten i det historiske materialet. Denne formen for undersøkelser krever dermed en 

refleksjon rundt hvordan kildene man forholder seg til, har oppstått og hvilke interesser de 

kan sies å tjene (Eksell & Thelander, 2014, pp. 150-153). Et annet viktig perspektiv ved 

arbeid med historisk materiale er det faktum at det meste av materialet som kunne bli brukt 

som kilder, ikke lenger er tilgjengelig, gjerne i større grad jo lenger bakover i tid man beveger 

seg. Dette krever også refleksjon, hovedsaklig rundt hvorfor det materialet som er lagret 

eksisterer, mens annet materiale ikke gjør det (Eksell & Thelander, 2014, p. 156).  

Disse ulike utfordringene rundt arbeid med historisk materiale har ledet til det man kan 

beskrive som et prinsipp om kildekritisk lesning innen historiefaget. Kort oppsummert 

handler dette prinsippet om å systematisk og gjennomtenkt vurdere historiske kilder. Innen 

historiefaget stilles det tre kriterier til kildematerialet for å kunne oppfylle dette prinsippet. 
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Disse er prinsippet om nærhet, avhengighet og tendens. Det første av disse, nærhet handler i 

hovedsak om hvorvidt det er snakk om primær- eller sekundærkilder, altså hvor nært i tid og 

rom kilden har blitt produsert i forhold til det den skal fortelle oss noe om. I praksis kan denne 

distinksjonen være mer kompleks enn det virker som, spesielt for det kildematerialet vi 

forholder oss til innen forskning på strategisk kommunikasjon, ettersom journalistiske 

produkter som artikler, bøker eller brosjyrer ofte inneholder både førstehånds- og 

andrehåndselementer (Eksell & Thelander, 2014, p. 158). Videre snakker man om 

avhengighetskriteriet, altså om kilden man forholder seg til er avhengige av andre kilder til 

det den beskriver, og tendenskriteriet som handler om hvordan kilder kan være preget av 

vinklinger eller verdier. Mens disse prinsippene er viktige også innen strategisk 

kommunikasjon med historiske kilder, handler mange av dem om å forsøke å sikre seg at den 

informasjonen man henter fra kildene er riktige. Innen strategisk kommunikasjon kan hva 

som stemmer eller ikke, være mindre relevant. Istedenfor å fokusere på hvem som gjorde, sa 

eller skrev hva, handler forskning på strategisk kommunikasjon ofte heller om å se på 

uttalelser, tekster og kilder som produkter av mange menneskers arbeid og at kilder i 

hovedsak er interessante i relasjon til andre kilder og andre tekster (Eksell & Thelander, 2014, 

158-159).  

For denne oppgaven er det historiske aspektet først og fremst relevant å ha med seg når det 

gjelder hva av materialet som er tilgjengelig. Det har kun gått seks år siden starten av 

konflikten, men selv denne korte tidsperioden gjør det for eksempel vanskelig å behandle det 

av kildematerialet som finnes på sosiale medier. Et annet viktig poeng når det gjelder den 

historiske tilnærmingen, er at jeg med denne oppgaven i liten grad har noen ambisjon om å 

avdekke hvilke parter som gjorde hva, forårsaket hva eller hva de faktiske saksforholdene i 

konflikten handlet om. Når jeg går gjennom konflikten og tar for meg artikler som behandler 

hendelsesforløp, er jeg hovedsakelig interessert i hva disse betyr i kontekst av alle de andre 

uttalelsene om hva som skjedde, og hvordan de kan ha fungert for aktørene som strategiske 

handlinger for å oppnå de målene de måtte ha satt seg.  

Et siste poeng som vil være svært relevant, er viktigheten av å forstå kildene i deres historiske 

kontekst. I dette prosjektet kan man ikke snakke om at den samfunnsmessige konteksten har 

endret seg i voldsom utstrekning, men konteksten av tidspunktet er fremdeles et viktig poeng 

å ha i bakhodet, for eksempel når det gjelder hvordan ledersituasjonen i 

transportarbeiderforbundet så ut. Her ble uenighet i styret om hvordan konflikten i havnene 
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skulle håndteres til slutt så stor at lederen for forbundet valgte å gå av. Aspekter som 

endringer i lederskap underveis i konflikten, kan være en viktig kontekst for å forstå 

eventuelle endringer i kommunikasjonen.  

3.3 Medieanalyse og koding 

For å kunne si noe om hvordan konflikten ble dekket i tradisjonelle medier og hvilke 

tolkningsrammer aktørene fikk spredd gjennom mediedekningen har jeg valgt å ta for meg 

dekningen i noen trykte aviser. Som nevnt i teorikapittelet foreslår De Bruycker (2017) studie 

av hvilke tolkningsrammer interessegrupper når ut med i media som en måte å kombinere 

undersøkelser på makro- og mikronivå på, ettersom det både fanger hvilke tolkningsrammer 

som skapes blant de ulike aktørene, og hvilke som bidrar til å forme forståelsen av en sak i 

befolkningen. Valget om å forholde seg til aviser og skriftlig mediedekning er gjort ettersom 

disse mediene fortsatt representerer en betydelig kilde til informasjon for befolkningen. 

Ettersom jeg har valgt tolkningsrammer som teoretisk tilnærming til hvordan 

påvirkningsarbeid og strategisk kommunikasjon skjer i mediene, virker det også som om 

denne tilnærmingen er lettere å gjennomføre ved å se på skriftlige medier enn for eksempel tv 

eller radio. Å velge skriftlige medier lar meg også inkludere flere tekster i utvalget enn det 

som ville vært mulig for andre medietyper. Det at kildene i seg selv er skriftlige gjør også at 

tolkningsrammer som tilnærming er mer praktisk anvendelig enn det ville ha vært dersom jeg 

tok utgangspunkt i lyd eller bilde. Tolkningsrammer som teoretisk rammeverk er fullt 

anvendelig på disse andre medietypene, men krever en langt dypere analyse av ting som 

utsnitt, bakgrunnsbilder og estetiske elementer, noe som igjen hadde ført til at utvalget hadde 

måttet være mindre. Jeg har heller ikke gått inn i materialet på diverse blogger og sosiale 

nettverk. Dette materialet kunne også vært en interessant arena for analyse av konstruksjonen 

av tolkningsrammer på et mikronivå (De Bruycker, 2017), men som jeg vil komme tilbake til, 

var bruken av disse kanalene i stor grad forbeholdt den ene siden av konflikten samtidig som 

det å inkludere dem, hadde betydd at utvalget av tradisjonelle medier måtte ha vært mindre. 

Jeg har derfor valgt å ikke inkludere disse kanalene i selve medieanalysen og heller forsøke å 

gjøre rede for mikronivået gjennom de kvalitative intervjuene.   

Innenfor valget om å forholde seg til trykte medier har jeg også gjort en avgrensing i det at jeg 

har valgt å forholde meg til redaktørstyrte medier uten tilkobling direkte til partene. Den 

største konsekvensen av dette er at jeg ikke har forholdt meg til publikasjoner som direkte er 
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underlagt LO-forbund eller LO-media, selv der hvor de er underlagt Vær varsom-  og 

redaktørplakaten. Medier som Frifagbevegelse og Transportarbeideren var definitivt en del av 

mediebildet rundt streiken og fulgte både konflikten og dens konsekvenser internt i 

arbeiderbevegelsen nøye. Disse publikasjonene fungerte også som debattarenaer og 

mobiliseringskanaler for havnearbeiderne, deres støttespillere og den øvrige 

arbeiderbevegelsen. Når jeg allikevel har valgt å utelate disse mediene i denne undersøkelsen, 

er det et resultat av at jeg hovedsakelig ønsker å ta for meg de aspektene av strategisk 

kommunikasjon som rettet seg utad mot den generelle befolkningen og kampen om hvilke 

tolkningsrammer mellom partene. Mens de interne mediekanalene i stor grad er en arena for 

spredning av tolkningsrammer og forståelser, er det ikke den kanalen som når ut til flest 

mennesker, og det som foregår av kamp om definisjoner er stort sett en kamp om nyansene 

mellom aktører på samme side i konflikten.  

Innenfor disse parameterne har jeg videre gått inn i arkivtjenesten Retriever/Atekst for å søke 

opp artiklene som er inkludert i datamaterialet. Etter eksperimentering med ulike 

ordkombinasjoner og søketermer kom jeg frem til at det søket som i best grad fanget artikler 

som omtalte konflikten, var søketermen havnearbeid* hvor asterisk gjør at søket inkluderer 

alle former for endelser på ordet. Denne søketermen inkluderte samtidig artikler som ikke 

direkte omtalte havnearbeiderkonflikten, blant annet biografier av forfattere og andre som 

hadde jobbet i havner og dekning av shipping og havnevirksomhet i andre land, noe som 

måtte tas høyde for i utvalget. Søket avgrenset til årene 2013-2016 førte til 4113 treff i 

arkivet, noe som forteller om stor og variert dekning i løpet av konfliktperioden. Siden dette 

universet inneholdt flere artikler en det som realistisk kunne bli inkludert i en masteroppgave, 

var jeg nødt til å avgrense utvalget ytterligere. Underveis i arbeidet med oppgaven gjorde jeg 

også et valg om å inkludere Dagens Næringsliv i utvalget, hovedsakelig som et resultat av 

informasjon i et av intervjuene, hvor avisen ble trukket frem som en svært viktig kanal for 

kommunikasjon for Havne-Norge under konflikten. Dagens Næringsliv er ikke en del av 

arkivtjenesten Retriever, noe som resulterte i at artikler herfra måtte innhentes manuelt 

gjennom søk på Dagens Næringslivs egne nettsider. Dette søket ble gjort med samme 

søketerm og kriterier som søket i Retriever.  

Etter diverse gjennomganger av datamaterialet kom jeg frem til en løsning hvor jeg plukket ut 

fire aviser/kilder som ble inkludert i det endelige utvalget for analysen. I valget av aviser 

inkluderte jeg fire medier som i mine øyne representerer en god bredde, både i opplevd 
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politisk tilhørighet og geografi. En nisjeavis på venstresiden, en oslobasert avis med 

tradisjonell høyreside-tilknytning, en nasjonal tabloid-avis og en lokalavis som dekker det 

geografiske område hvor sympatistreikene fant sted. Underveis i arbeidet ble som nevnt 

Dagens Næringsliv inkludert i utvalget, altså en nisjeavis tradisjonelt koblet til høyresiden og 

næringslivet. Jeg skriver under litt om de ulike avisene og grunnlaget for at de er inkludert i 

utvalget.  

Klassekampen kan som nevnt regnes som en nisjeavis med klart venstresidestandpunkt. 

Avisen startet som en partiavis for AKP-ml, men har siden den tid utviklet seg til en nasjonal 

avis for den brede venstresiden. Å inkludere denne avisen er viktig, ettersom den på mange 

måter fungerer som en arena for intern debatt i arbeiderbevegelsen og fordi avisen var den 

som i størst grad dekket havnearbeiderkonflikten. På samme tid styres avisen i dag etter VVP 

og redaktørplakaten og lot arbeidsgiversiden komme til ordet både som kilder til artikler og i 

debattspaltene i avisen. Etter en utrenskning av artikler som ikke substansielt handlet om 

havnearbeiderkonflikten og notiser som var for korte til å romme noen elementer av 

tolkningsrammer eller strategisk kommunikasjon, bestod utvalget fra Klassekampen av 168 

artikler.  

Aftenposten ble valgt av flere grunner. For det første har den historisk blitt brukt som motsats 

til Klassekampen i undersøkelse av streikedekning, blant annet i Blakars klassiske Språk er 

makt (1996). Avisen hadde tradisjonelt koblinger til den politiske høyresiden, og selv om man 

ikke lenger nødvendigvis tenker på Aftenposten som en høyresideavis, er det en avis uten 

uttalte venstreside eller arbeiderbevegelsesympatier. I tillegg til dette er Aftenposten også en 

lokalavis med fokus på Oslo-området, noe som gjør den ekstra relevant for mediedekning av 

konflikten i Oslo havn. Artikler fra Aftenposten når man utelukket artikler som ikke handlet 

om havnearbeiderkonflikten og notiser under 100 ord, utgjorde til slutt 57 artikler i utvalget.  

Avisen Nordlys er valgt basert på at en stor del av de mer dramatiske aspektene av konflikten 

fant sted som del av sympatistreiken i Tromsø havn. Det gir derfor mening å inkludere en 

lokalavis fra nord i landet. Av lokalavisene i regionen er Nordlys den med størst nedslag. 

ITromsø, som den mest naturlige konkurrenten, er en ren nettavis og skiller seg dermed fra de 

andre avisene i utvalget på en måte som kunne hatt betydning for analysen. Avisa Nordlys 

tilhører Amedia og har dermed tradisjonelt en tilhørighet innen arbeiderbevegelsen, men 

driftes i dag som en normal regionsavis. Artikler fra Nordlys når man luket ut tekster som 
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ikke handlet om havnearbeiderkonflikten og artikler under 100 ord, utgjorde til slutt 49 

artikler.  

VG er inkludert hovedsakelig for å kunne si noe om hvordan en riksdekkende tabloidavis 

dekket konflikten. Verken VG eller den mest naturlige konkurrenten Dagbladet hadde utstrakt 

dekning av havnekonflikten, og det er heller ingen åpenbare forskjeller i politiske sympatier 

som har ført til at VG ble valg i stedet for Dagbladet. VG ble til slutt valgt på bakgrunn av at 

de hadde publisert flere saker som omhandlet havnearbeiderkonflikten, enn det Dagbladet 

hadde gjort. Siden begge avisene som representerer store tabloide riksdekkende medier, i liten 

grad omtalte konflikten, fremstår dette som et legitimt utvalgskriterium. Artiklene fra VG 

utgjør 11 artikler i utvalget.  

Dagens Næringsliv ble som nevnt inkludert senere i prosessen som et resultat av informasjon 

fra intervjuene med aktører fra konflikten. Her ble det pekt på at avisen spilte en viktig rolle 

som kommunikasjonskanal for aktører fra Havne-Norge, og for kommunikasjon direkte til 

aktører med interesser på arbeidsgiversiden i konflikten. Dagens Næringsliv kan også 

betraktes som en mer naturlig kontrast til Klassekampens politiske ståsted. Artiklene fra 

Dagens Næringsliv utgjorde til slutt 50 artikler i utvalget. 

Det endelige utvalget kan sees i tabellen under. Når Dagens Næringsliv er lagt til i 

datagrunnlaget, blir det endelige universet N=335 artikler.  

 

Figur 2 Artikler etter avis 

Kodingen av datamaterialet ble gjort gjennom verktøyet Nvivo. I utgangspunktet startet 

kodearbeidet med noen enkle overordnede kategorier hentet fra teorien rundt 

tolkningsrammer. Basert på koding etter disse overordnede kategoriene la jeg til grunn en 

induktiv datadrevet tilnærming for opprettelsen av de faktiske kodene. Som forklart i 

teorikapittelet opererer Entmann med fire bestanddeler av en tolkningsramme. En 

problemdefinisjon, en årsakssammenheng, en moralsk dom og/eller ønsket løsning (Entman, 

1993). Basert på denne forståelsen av en tolkningsramme markerte jeg segmenter i de ulike 
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artiklene som kunne forstås som et forsøk på å definere problemdefinisjonen eller hva 

konfliktens kjerne kunne sies å være. Jeg har under kodingen ikke skilt mellom generiske og 

saksspesifikke tolkningsrammer (De Bruycker, 2017). I utgangspunktet er det riktig å anta at 

det eksisterer en del feltspesifikke generiske tolkningsrammer for arbeidslivskonflikter, men 

det finnes i liten grad empirisk grunnlag jeg hadde kunnet bruke for å kunne identifisere disse 

på forhånd. Jeg har derfor heller kodet tolkningsrammer generelt og i de tilfellene hvor det har 

fremstått som relevant, diskutert hvorvidt de kan forstås som sakspesifikke eller generiske 

underveis i analysen og diskusjonen.  

Kodingen er gjort både der hele tolkningsrammen er til stede, og der jeg i tråd med Entmans 

rammeverk finner nøkkelbegreper for tolkningsrammer (Entman, 1993). Det å kode 

segmenter av artikkelen i stedet for hele artikkelen har vært en fordel for analysen, ettersom 

det har gjort det enkelt å gå inn i de enkelte forekomstene i ettertid. Men det har også hatt 

konsekvenser for hvilke metoder for dataanalyse og sammenligning som har vært tilgjengelig, 

et problem jeg skriver mer om under. Problemforståelsen fremstod som et godt startpunkt for 

å begynne å identifisere tolkningsrammer ettersom man her klarere kan opprette en 

kategorisering enn det som er tilfellet for ønskede løsninger på problemet. At denne 

tilnærmingen var hensiktsmessig ble også understreket underveis i kodingen ettersom ønsket 

løsning ofte var en smule abstrakt, eller uuttalt i mediedekningen av konflikten. Samme 

problemforståelse kunne blitt løst ved at motparten gav etter, av politiske løsninger eller av 

dommer i rettsvesenet som ble håndhevet av politiet, uten at det ville påvirke hvilken part i 

konflikten tolkningsrammen fungerte til fordel for. Etter hvert som mønster tredde frem i 

kodingen, samlet jeg de problemforståelsene som dukket opp oftest som de grunnleggende 

tolkningsrammene som påvirket hvordan konflikten ble fremstilt. Denne forståelsen av 

hvordan tolkningsrammer fungerer, hvor de ulike problemforståelsene kobles til de ulike 

partenes motstridende synspunkter på konflikten, virker egnet for studier av strategisk 

kommunikasjon i en uttalt konflikt. Det bør allikevel understrekes at en annen tilnærming 

ville kunne finne andre aspekter av kommunikasjonen rundt konflikten. Man kunne for 

eksempel tatt en problemforståelse som at sjøtrafikken i for stor grad tapte i konkurransen mot 

godstrafikk over vei, et allment problem, og sett på hvordan partene i konflikten gjennom 

strategisk kommunikasjon konkurrerte om hvilken løsning som skulle forstås som riktig på 

problemet. Elementer av slike konkurranser eksisterte i materialet, med fokus på mer effektiv 

drift fra Havne-Norge og fokus på kabotasjekjøring og sosial dumping i transportsektoren fra 

NTF og Havnearbeiderne. Jeg vil allikevel argumentere for at det sentrale i dekningen av 
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konflikten var hvilken problemforståelse som skulle legges til grunn, og at det derfor er 

naturlig at dette ble vektlagt i bearbeidelsen av datamaterialet.  

Underveis i kodingen av materialet forsøkte jeg også å koble de ulike problemforståelsene til 

ulike ønskede løsninger og moralske dommer. Disse kategoriene viste seg å være 

vanskeligere å kode ettersom de ofte var implisitte i problemforståelsen, heller en eksplisitte i 

teksten. Når jeg senere i teksten omtaler tolkningsrammer med moralsk dom og ønsket 

løsning, er dette dermed basert til dels på hvordan problemforståelsene manifesterer seg i 

materialet og til dels på de implisitte elementene av problemforståelsen. En tolkningsramme 

hvor problemforståelsen er at havnearbeiderne nektes en tariffavtale har den innebygde 

ønskede konsekvensen at arbeidsgiverne til slutt skriver under på en slik avtale, uavhengig av 

hva som motiverer dem til å gjøre det, for å gi et konkret eksempel. Underveis i kodingen 

dukket det også opp problemforståelser knyttet mer spesifikt til hendelser og utviklinger i 

konflikten, altså rammer som ikke omhandlet hva konflikten som helhet handlet om, men som 

forsøkte å rette fokus mot enkelte aspekter av hvordan konflikten utviklet seg. Disse 

tolkningsrammene ble også inkludert som kategorier ettersom de representerte en betydelig 

del av de utfordringene partene i konflikten møtte i sin kommunikasjon.  

Jeg vil argumentere for at denne tilnærmingen har både fordeler og ulemper for en casestudie 

som dette. I en situasjon hvor det jeg ikke kunne finne klare teoretiske modeller for hvilke 

tolkningsrammer som eksisterte i materialet, og hvor karakteristikker ved konflikten slik som 

varighet og geografisk spredning, gjorde det nødvendig å inkludere en betydelig mengde 

artikler i utvalget, ser jeg ikke veldig mange alternativer innenfor de begrensningene som er 

gitt av tid og ressurser for en mastergradsoppgave. Ytterligere forskning er uansett nødvendig 

for å kunne si om tolkningsrammene jeg har identifisert også er relevante i andre 

arbeidslivskonflikter, og forhåpentligvis kan denne oppgaven og rammene jeg har identifisert 

bidra til å gjøre slik videre forskning lettere. Den teoretiske diskusjonen av rammene er heller 

ikke avhengig kun av de induktivt fremstilte kategoriene, men underbygges også av data, 

både fra intervjuer med sentrale aktører i konflikten og av kvalitative lesning av artiklene i 

datautvalget. Samtidig er det klart at denne formen for deskriptiv koding utelukker en del 

former for komplekse analyser og har konsekvenser for oppgavens reliabilitet. Resultatene 

bør betraktes som en form for førstekoding som gir en deskriptiv og organisert fremstilling av 

materialet (Saldaña, 2016), mye videre arbeid er mulig og ønskelig.  
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Etter gjennomføringen av kodingen satt jeg igjen med rundt femten kodede 

problemforståelser som kunne betraktes som egne tolkningsrammer. Siden et av kriteriene for 

effekten til tolkningsrammer jeg har gjort rede for tidligere, er hvilke rammer som er 

«høyest», altså hvilke tolkningsrammer som dukker opp oftest i materialet, valgte jeg å gjøre 

et videre utvalg basert på antall ganger tolkningsrammen var kodet i materialet. Jeg valgte å 

inkludere tolkningsrammer som var kodet ti eller flere ganger i materialet. Dette er selvsagt et 

noe tilfeldig kriterium for hvilke tolkningsrammer som inkluderes, men fremstår som en 

relativt robust tilnærming for å sikre at de tolkningsrammene med størst sjanse for å påvirke 

publikum, blir inkludert i analysen.  

Jeg vil flere ganger i løpet av min analyse referere til kvantitative uttrykk for utbredelsen av 

tolkningsrammene i teksten. Jeg har valgt å inkludere disse tallene for å illustrere hvordan 

kodingen av materialet fremstår, men vil understreke at dette er basert på denne induktive 

tilnærmingen uten rigide mål for reliabilitet. De bør med andre ord forstås som deskriptiv 

statistikk av mine funn. Både hensyn til tid, størrelsen på utvalget og tekniske aspekter ved 

datamaterialet gjør at det i denne omgangen ikke har vært mulig å gjennomføre et 

forskningsopplegg med større grad av reliabilitetstesting. I fremtidige undersøkelser bør 

antagelig hele artikler kodes etter hvilke rammer forekommer i dem, heller enn segmenter av 

tekst slik jeg har gjort i denne gjennomgangen. Med tanke på tid og ressurser tilgjengelig ville 

en eventuell reliabilitetstest uansett måttet bli gjennomført med samme koder heller enn som 

en interkodertest. Gitt disse begrensningene har jeg valgt å ikke gjennomføre en slik test, men 

heller understreke at de kvantitative resultatene for antall forekomster og fordeling i 

materialet bør betraktes som eksplorative og illustrative heller enn som definitive kvantitative 

resultater.  

3.4 Kvalitative intervjuer 

I tillegg til en gjennomgang og kvantifisering av medieinnhold benytter jeg i oppgaven 

kvalitative intervjuer med aktører i arbeidslivskonflikten. Ettersom kvalitative intervjuer er en 

tidkrevende metode har jeg valgt å begrense meg til å intervjue viktige aktører som har blitt 

identifisert i datamaterialet gjennom produksjon av meningsinnhold om konflikten. 

Som teoretisk rammeverk for intervjuene bruker jeg Brinkmann & Kvales perspektiver fra 

boken Interviews, Learning the Craft of Qualitiative Reseach Interviewing (2015). Her sees 
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kvalitative intervjuer som noe som er basert på dagliglivets samtaler, hvor kunnskap skapes i 

interaksjonen mellom intervjuer og intervjuobjekt (Brinkmann & Kvale, 2015, 4). Kvale og 

Brinkmann deler inn prosessen rundt intervjuer i sju steg: Tematisering, design, intervju, 

transkripsjon, analyse, bekreftelse og rapportering.  

Tematisering refererer her til å formulere og konkretisere formålet med undersøkelsen man 

skal gjøre. Design handler om å planlegge hvordan undersøkelsen skal gjennomføres, med en 

klar ide om hvordan du skal gjennomføre alle stegene før du begynner intervjuene. Selve 

intervjusteget gjennomføres basert på en intervjuguide og med en refleksiv tilnærming til hva 

man forsøker å finne ut. Transkripsjonen handler om å forberede materialet for analyse og 

innebærer som regel en oversettelse av intervjuene fra muntlig til skriftlig format. Bekreftelse 

handler om å undersøke gyldigheten til materialet og om det kan overføres til fenomener 

generelt eller kun handler om den enkeltstående situasjonen. Rapportering handler om å 

formidle hva man har kommet frem til og hvordan man har kommet frem til det på en måte 

som lever opp til vitenskapelige krav (Brinkmann & Kvale, 2015, 127-128).  

I denne masteroppgaven har jeg valg å benytte meg av kvalitative intervjuer, hovedsakelig for 

å kunne gi et svar på hvordan aktørene selv forstod kommunikasjonsarbeidet, effekten det 

hadde og hvilke former det tok. Disse innsiktene bidrar også til å gi aktørenes egne 

betraktninger om hvordan strategisk bruk av tolkningsrammer fungerte under konflikten og 

innsikt om det De Bruycker omtaler som mikronivået for tolkningsrammer (De Bruycker, 

2017). Det gir også innsikt i det som riktignok er intervjuobjektenes subjektive opplevelse av 

hvilke tolkningsrammer som endte opp med å dominere diskursen rundt konflikten i norske 

havner. Det at disse oppfatningene i bunn og grunn er subjektive fremstår allikevel som 

mindre viktig, så lenge den subjektive oppfatningen til aktørene uansett påvirker aktørenes 

vurdering gjennom konflikten.  

Samtidig forventet jeg også at de kvalitative intervjuene vil kunne bidra til økt forståelse for 

hvordan den strategiske tenkningen rundt kommunikasjonen under konflikten så ut, hvordan 

strategiske vurderinger rundt kommunikasjon ble målt opp mot andre strategiske hensyn i 

konflikten og hvilke mål partene forsøkte å oppnå med sin kommunikasjon. Den kvalitative 

delen av oppgaven vil dermed hovedsakelig kontekstualisere medieanalysen og bidra til 

analysen av det innsamlede datamaterialet.  
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Når det gjelder design av intervjuundersøkelsen, legger Brinkmann & Kvaale frem flere steg 

som er viktige å inkludere. Et av de første spørsmålene jeg vil ta for meg her handler om hvor 

mange intervjuobjekter man vil inkludere i undersøkelsen. Her mener Brinkmann & Kvaale 

kryptisk at man bør intervjue så mange intervjuobjekter som er nødvendig å intervjue for å 

finne ut det man ønsker å finne ut. Dersom utvalget er for lite, mener de det blir vanskelig å 

generalisere og peke ut mønster i materialet. Dersom utvalget er for stort, har man ikke tid 

eller plass til å gjennomføre den typen dype undersøkelser og analyser av materialet som er 

sentralt for kvalitative intervjuer (Brinkmann & Kvale, 2015, 140). Konflikten i norske 

havner er som jeg har gjort rede for tidligere et komplekst felt med en lang rekke mer eller 

mindre sentrale aktører. Ettersom de kvalitative intervjuene i denne oppgaven ikke har 

ambisjoner om å i seg selv oppnå noen form for representativitet for hele universet, men 

heller å utdype og kontekstualisere funnene fra innholdsanalysen og deres relasjon til det 

generelle kommunikasjonsarbeidet, har jeg valgt å gjøre et manuelt utvalg basert på 

datamaterialet av aktører. Jeg har valgt å intervjue aktører som gjennom produksjon av 

meningsinnhold og aktiv deltakelse i kommunikasjonsarbeidet kan sies å ha fungert som 

distributører og produsenter av populære tolkningsrammer. Jeg har også av praktiske grunner 

valgt å forholde meg til aktører som fantes i Oslo, men som hadde befatning med konflikten 

på nasjonal basis.  

Det endelige utvalget av intervjuobjekter består dermed av tre aktører, to plukket blant 

havnearbeidernes støttespillere og ett intervjuobjekt fra Havne-Norge. Valgene av 

intervjuobjekter ble gjort med sikte på å på en effektiv måte dekke bredden i 

kommunikasjonsarbeidet, både i denne konkrete konflikten og i form av gamle og nye 

medier. Dette valget av intervjuobjekter betyr selvsagt at jeg i liten grad kan generalisere 

rundt lokalt kommunikasjonsarbeid i de enkelte byene, og at jeg i liten grad har data til å 

uttale meg om opplevelsen av mediedekningen blant de individuelle streikende 

havnearbeidere. Samtidig mener jeg at utvalget er godt egnet til å, i tråd med 

problemstillingen, gi et overordnet inntrykk av den strategiske kommunikasjonen i 

forbindelse med konflikten. Intervjuobjektene representerer også førstehåndskilder som i tråd 

med de metodiske utfordringene rundt historiske metoder og strategisk kommunikasjon, 

oppfyller kriteriet om nærhet til de hendelsene de uttaler seg om. Intervjuobjektene oppfyller 

også avhengighetskriteriet i det at de ikke er avhengige av andre kilder. Når det gjelder 

tendenskriteriet, er det klart at intervjuobjektene i kraft av å ha vært aktive deltakere i 

konflikten ikke kan regnes som nevneverdig objektive, samtidig har jeg intervjuobjekter fra 
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begge sider av konflikten, noe som burde bidra til å veie opp for eventuelle problemer rundt 

tendenser (Eksell & Thelander, 2014, 158-159).  

Intervjuene ble gjennomført basert på en intervjuguide. Denne intervjuguiden ble utformet i 

forkant av intervjuene med sikte på å strukturere og veilede gjennomføringen av intervjuene i 

forhold til oppgavens problemstilling og tematikk. Intervjuene innledes med spørsmål om 

intervjuobjektenes bakgrunn, hvordan de ble involvert i konflikten på norske havner og hva 

slags roller de spilte gjennom konflikten. Neste del av intervjuene fokuserer på 

intervjuobjektenes opplevelse av diskursen og mediedekningen rundt konflikten, både i media 

og gjennom interpersonelle interaksjoner. Her fokuserer spørsmålene på hva slags forståelser 

av konflikten de møtte i ulike kanaler. Tredje del av intervjuet undersøker hvordan 

intervjuobjektene selv deltok i produksjon og spredning av informasjon og perspektiver på 

konflikten, og dermed på deres egen bruk av tolkningsrammer som en måte å påvirke 

opplevelsen av konflikten på. Den siste delen av intervjuene undersøker hvordan 

intervjuobjektene opplevde og reflekterer rundt media og opinions rolle i en arbeidskonflikt, 

hvordan denne rollen har utviklet seg over de siste tiårene og hvilken rolle disse elementene 

spilte i den konkrete konflikten i norske havner. Dette er i tråd med rådende gitt av 

Brinkmann & Kvale hvor de argumenterer for at spørsmål som fokuserer på begrunnelser og 

vurderinger av egne handlinger bør spares til slutten av et intervju for ikke å tvinge intervjuet 

inn i på et teoretisk og abstrakt spor hvor det er vanskeligere å få svar på mer konkrete 

spørsmål om hendelsesforløp (Brinkmann & Kvale, 2015, 159).  

Gjennom intervjuene ble denne guiden betraktet som en veileder, men jeg tillot meg rom til å 

still oppfølgingsspørsmål basert på hva slags respons de klargjorte spørsmålene fikk fra 

intervjuobjektene. Dette er også basert på anbefalinger fra Brinkmann & Kvale som skriver at 

slike klargjøringer og presiseringer anbefales for å gjøre arbeidet med analysen av 

intervjumaterialet enklest mulig (Brinkmann & Kvale, 2015, 159-160). 

Intervjuene ble videre transkribert og anonymisert ved hjelp av programvaren F4 Transcript. 

Intervjuene ble transkribert i sin helhet med unntak av to tilfeller av spesifikke anekdoter 

intervjuobjektene underveis ba om at ble utelatt, disse anekdotene handlet om personlige 

relasjoner og hadde minimal kobling til konflikten på norske havner og til de overordnede 

temaene jeg tar for meg i oppgaven. Transkripsjonene av intervjuene ble så kodet i NVivo. 

Transkripsjonene ble da lagt inn i det samme prosjektet som jeg hadde brukt for koding av 

avisartikler, slik at de eksisterende kodene skapt gjennom den induktive datadrevne 
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tilnærmingen var tilgjengelig som kategorier for kodingen av intervjuene. I tillegg til disse 

kategoriene opprettet jeg nye kategorier basert på fremtredende aspekter ved intervjuene 

relatert til tema og problemstillingen i oppgaven,  som evaluering av kommunikasjon, 

evaluering av ulike medier, motparts kommunikasjon osv. Denne formen for koding ble 

gjennomført med sikte på å bryte materialet ned i kategorier og segmenter (Brinkmann & 

Kvale, 2015, 226-229). Disse kategoriene ble så grunnlaget for den videre analysen.     

De intervjuobjektene som er valgt ut til denne oppgaven, er i noen av tilfellene personer med 

betydelig makt, for eksempel som et resultat av verv eller posisjon. Selv der hvor 

intervjuobjektene ikke har formell makt er de i alle tilfellene aktive og erfarne med 

kommunikasjonen i en profesjonell kapasitet. Denne formen for kompetanse representerer en 

særlig utfordring for bruken av kvalitative intervjuer innen strategisk kommunikasjon som felt 

(Eksell & Thelander, 2014, 29). For eliteintervjuer er det noen etiske refleksjoner som er 

ekstra viktige. Hovedsakelig bør man huske på at intervjuobjektene i de fleste tilfellene har 

lang erfaring med kommunikasjon og påvirkning og at deres fremstilling av hendelsesforløp 

og konsekvenser ofte kan bære preg at de er gode på å formidle sine synspunkter og 

perspektiver. I mitt materiale har jeg valgt å alltid identifisere hvilken side av konflikten 

intervjuobjektet jeg omtaler eller siterer fra tilhører slik at leseren kan ha dette i bakhodet 

underveis.  

3.5 Etikk 

En av de viktigste etiske utfordringene knyttet til samfunnsforskningen som felt, er spørsmål 

knyttet til subjektivitet og objektivitet i gjennomføringen av forskning. Samfunnsforskningen 

forsøker å gjøre rede for komplekse sosiale problemer, ofte gjennom bruken av kvalitative 

metoder som benytter forskeren selv som verktøy i innhenting og analysering av data. De av 

oss som mener det er nyttige ting å hente innenfor samfunnsforskningen, argumenterer for at 

dette i seg selv ikke representerer et uoverkommelig problem. Det er ikke slik at 

subjektivitetsproblematikken ikke eksisterer, men disse problemene kan overvinnes gjennom 

klare metodiske tilnærminger og åpenhet rundt egne subjektive posisjoner fra forskernes side. 

I den anledning vil jeg skrive litt om mine egne forutsetninger og posisjoner når det gjelder 

konflikten jeg har undersøkt spesielt og fagforeninger generelt. Jeg har de siste ti årene deltatt 

aktivt i politisk arbeid, både som aktivist og også i en periode som journalist for en 

venstreorientert lokalradiokanal. Dette engasjementet har blant annet tatt form av aktiv 
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deltagelse ved en lang rekke streiker og lignende fagforeningsaksjoner, stort sett alltid 

begrenset til ren deltagelse uten noen form for påvirkning eller innsikt i strategiske 

vurderinger eller kommunikasjonsarbeid. Som del av dette politiske engasjementet var jeg 

også i konflikten på norske havner i kontakt med streikende havnearbeidere og deres 

støttespillere i Oslo og senere i resten av landet. Jeg deltok på en rekke aksjoner og 

markeringer, både i Oslo og også ved noen anledninger i Tromsø hvor jeg blant annet deltok i 

blokaden som endte med arrestasjon av samtlige blokadevakter. Underveis i konflikten hadde 

jeg samtaler med streikende og andre engasjerte som selvsagt også inkluderte diskusjoner om 

mediedekningen og hva av den man var fornøyd eller misfornøyd med. Det har selvsagt hatt 

noe å si for de antagelsene og ideene jeg har hatt om dette før arbeidet med denne oppgaven 

begynte. Jeg hadde ikke på noe tidspunkt direkte påvirkning på kommunikasjonsstrategi, eller 

hvordan man forholdt seg til presse og journalister, og har således ikke i nevneverdig grad 

påvirket de aspektene av konflikten jeg undersøker i denne oppgaven. Jeg har også etter 

konfliktens slutt fortsatt mitt engasjement i faglige spørsmål og deltatt på lignende vis i senere 

konflikter.  

I arbeidet med denne oppgaven er dette selvsagt oppfatninger og erfaringer det er viktig å 

være klar over. Jeg mener allikevel ikke et engasjement i saken utgjør et nevneverdig problem 

for forskning. For det første er datamaterialet jeg forholder meg til, nyhetsartikler og 

intervjuer, hovedgrunnlaget for tolkningene og analysen jeg gjør i løpet av masteroppgaven. 

Som jeg har beskrevet tidligere i metodekapittelet, følger forskningsopplegget etablerte 

standarder og mål, og jeg har nøye beskrevet hvilke teoretiske innfallsvinkler som ligger til 

grunn for utvalget og analysen. Jeg vil også argumentere for at tidligere kjennskap og 

engasjement i saken representerer en fordel i det at det både forenkler tilgangen til kilder og 

gjør det enklere å innenfor den begrensede tidsrammen tilgjengelig for en masteroppgave å 

orientere seg i det som er en kompleks og langvarig konflikt. Jeg vil også argumentere for at 

kjennskap til arbeiderbevegelsen og interne spenninger og uenigheter er en viktig ressurs som 

kan bidra til å gi en bedre forståelse av viktige aspekter av fagbevegelsen som aktør og deres 

strategiske kommunikasjon.  

I all forskning som fokuserer på mennesker og deres relasjoner, er det nødvendig med etiske 

vurderinger. Hovedsaklig er det viktig med en bevissthet rundt hva slags konsekvenser, 

tilsiktede og utilsiktede, forskingen kan ha for de som studeres og for andre. Det er lett å 

tenke seg at de etiske utfordringene er mindre innen samfunnsvitenskapen enn det de er 
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innenfor for eksempel medisin hvor bivirkninger og utilsiktede konsekvenser kan koste liv, 

men dette er ikke nødvendigvis sant. Kommunikasjonsforskningen som denne oppgaven er et 

eksempel på, har for eksempel potensiale for misbruk av aktører som vil opparbeide seg 

politisk makt, og historieforskningen har en lang historie med misbruk og usynliggjøring som 

har hatt negative effekter for marginaliserte grupper i samfunnet. For denne oppgaven er det 

hovedsaklig to etiske utfordringer som er verdt å diskutere, personvern og utilsiktet misbruk.  

Den første av disse utfordringene er i seg selv ikke en veldig stor utfordring. Materialet jeg 

forholder meg til i datautvalget er innlegg fra tradisjonelle aviser, stort sett redaksjonelt 

innhold og i all hovedsak skrevet av journalister eller lignende offentlige aktører. Jeg har ikke 

på noe tidspunkt kodet eller registrert skribenter etter navn eller på noen annen måte samlet 

inn personinformasjon om dem. Intervjuene, hvor jeg unektelig har behandlet 

personinformasjon, har også kun blitt gjennomført med sentrale aktører som har vært aktive 

under fullt navn som del av sin rolle under konflikten. I tråd med retningslinjer og 

tilbakemeldinger fra Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) har jeg også valgt å anonymisere 

intervjuobjektene, både i transkripsjoner og i selve oppgaven. Intervjuene og med dem 

eventuell personlig informasjon som gjør det mulig å identifisere intervjuobjektene, har også 

blitt lagret i tråd med retningslinjer fra NSD. Etter at oppgaven er fullført vil persondata og 

lydopptak bli slettet og kun anonymiserte transkripsjoner av intervjuene vil bli lagret for 

eventuell senere bruk. Det har blitt brukt et samtykkeskjema som informerer 

intervjuobjektene om disse rutinene for behandling av persondata, og som sikrer at de har 

gjort et informert valg om hva det innebærer å delta i prosjektet.  

Når det gjelder utilsiktede konsekvenser eller misbruk av resultatene av forskningen, anser jeg 

det ikke som en overhengende risiko i dette prosjektet. Det er potensielle lærdommer å hente 

for praktikere innen strategisk kommunikasjon, spesielt kanskje for de som i sin profesjonelle 

kapasitet arbeider med arbeidslivskonflikter, og for fremtidig forskning som kan bidra til å 

gjøre denne kommunikasjonen mer effektiv. Men en slik utviding av kunnskapen vil være like 

tilgjengelig for alle parter i en arbeidskonflikt og vil neppe kunne sies å påvirke maktbalansen 

i nevneverdig grad ut over å i større grad gjøre kunnskaper om strategisk 

kommunikasjonsarbeid tilgjengelig også for arbeidsbevegelsens organisasjoner. 
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4 Analyse 

Som jeg har gjort rede for i metodekapittelet gikk jeg ikke inn i datamaterialet med en klar ide 

om hvilke tolkningsrammer som eksisterte i materialet. Ettersom det ikke eksisterte noen klar 

empirisk modell for tolkningsrammer i arbeidslivskonflikter, ville en slik tilnærming ikke ha 

vært mulig. Jeg tok derfor heller utgangspunkt i en induktiv datadrevet tilnærming, hvor jeg 

underveis i arbeidet med materialet opprettet og definerte rammer og fenomener etter hva som 

var fremtredende i materialet. I denne gjennomgangen trådte det raskt frem konturer av noen 

sentrale rammer slik disse er definert av Entman, rammer som bidrar til å  “select some aspect 

of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as 

to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or 

treatment recommendation for the item described” (Entman, 1993). Jeg vil først i min analyse 

gå gjennom noen av de rammene som er mest fremtredende i materialet, enten som komplette 

rammer eller i fragmentert form.  

I tabellen under har jeg systematisert forekomstene av de inkluderte rammene fra det kodede 

materialet. Det betyr selvsagt ikke at det kun er disse rammene som kunne vært regnet som 

tolkningsrammer i det store antallet artikler som ble skrevet om konflikten i de årene den 

varte, Men å forholde seg til disse rammene virker fremdeles som en relativt robust 

tilnærming for å sikre at man inkluderer de rammene som har hatt mulighet til å påvirke 

avisleserens oppfatning av konflikten. Noen av rammene vil bli diskutert samlet ettersom de 

på ulikt vis kan sies å henge sammen, mens andre skiller seg mer ut fra det øvrige materialet 

og derfor vil bli diskutert separat. 
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Problemdefinisjon Antall Årsak Moralsk dom Anbefalt løsning 

Retten til tariffavtale  53 Arbeidsgiver vil ikke 

signere tariffavtale med 

havnearbeiderne 

Alle har rett til tariffavtale 

og ordnede forhold 

Reversering av posisjon, 

signering av tariffavtale 

Fortrinnsrett, ILO 

137 

51 Havnearbeiderne har 

lovfestet rett til arbeid 

på norske havner 

Arbeidsgiversiden bryter 

loven ved å nekte 

havnearbeiderne arbeid de 

har rett på 

Reversering av posisjon, 

havnearbeiderne får utføre 

arbeidet på havnene 

Ineffektiv 

drift/effektivisering/

modernisering 

41 Måten havnearbeid 

utføres på er ineffektivt 

og umoderne og kan 

ikke forbli uendret.  

Havnearbeiderne klynger 

seg til avtaler som ikke er 

holdbare og som må 

oppdateres for å gjøre 

havnene konkurransedyktige 

NTF og havnearbeiderne 

aksepterer behovet for 

endring i måten arbeidet er 

organisert på  

Organisasjonstvang/

monopol 

43 Måten havnearbeidet er 

organisert betyr at man 

tvinges til å være 

medlem av 

fagforeningen for å få 

jobbe på norske havner 

Tvang og monopol er galt Ordningene for organisering 

av havnearbeid endres  

Angrep på 

streikeretten 

13 Arbeidsgiverne 

forsøker å undergrave 

arbeidernes mulighet til 

å kjempe for sine 

rettigheter 

Retten til å streike er en 

fundamental del av den 

norske modellen  

Arbeidsgiverne må 

akseptere streikemiddelet 

og de metodene arbeiderne 

benytter seg av 

Fagforeningsknusing 12 Arbeidsgiverne 

forsøker å kvitte seg 

med fagorganiserte og 

fagforeningene 

Fagforeninger er en 

fundamental del av den 

norske modellen beskyttet 

av organisasjonsfriheten 

Arbeidsgiverne må 

akseptere fagforeningene 

som en legitim part og ikke 

forsøke å bli kvitt dem 

Miljøhensyn  10 Havnearbeidernes 

avtaler gjør at mer 

transport gjøres over 

vei 

Havnearbeidernes avtaler 

fører til negative 

miljøkonsekvenser  

Havnearbeidernes avtaler 

bør endres eller fjernes 

Faste ansatte 12 Ordningene 

havnearbeiderne har i 

havnene utgjør en form 

for vikarbyrå heller en 

faste ansettelser 

Faste ansettelser skal være 

normen for arbeidslivet i 

Norge 

Nåværende avtaler bør 

endres og havnearbeiderne 

bør være fast ansatte hos 

operatørene 

Figur 3 Utvalgte tolkningsrammer 
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Hvis man ønsker å si noe om tolkningsrammene generelt og hva de kan si oss om dekningen i 

utvalget kan man begynne med å se på hvilke aspekter av konflikten rammene bidrar til å 

gjøre mer fremtredende og dermed også hvilken part rammen kan sies å jobbe til fordel for og 

hvor ofte de dukker opp i datamaterialet. Her er det spesielt fire tolkningsrammer som 

utmerker seg i utbredelse. Rammene jeg har valgt å kalle ILO/fortrinnsrett og retten til 

tariffavtale, er de som er kodet oftest i materialet med over 50 forekomster hver. Begge disse 

tolkningsrammene kan leses til inntekt for havnearbeidernes syn på konflikten. Disse 

tolkningsrammene er nært fulgt av rammene jeg har kalt ineffektiv drift/modernisering og 

organisasjonstvang/monopol, som begge er kodet i rundt 40 ulike artikler. Disse to rammene 

kan i all hovedsak tas til inntekt for Havne-Norges syn på konflikten. Videre på listen finner 

vi en rekke tolkningsrammer som dukker opp mellom 10 og 20 ganger i materialet. To av 

disse, rammen rundt angrep på streikeretten og rammen rundt fagforeningsknusing, bidrar 

klart til å sette fokus på havnearbeidernes syn på konflikten og dens utvikling. Rammene som 

er kodet som «miljøhensyn» og «faste ansatte» er igjen knyttet til Havne-Norges synspunkter.  

Dersom man kun forholder seg til disse tallene, kunne man med andre ord påstått at 

havnearbeiderne og deres tolkningsrammer var de som var mest utbredt i kodingen av 

mediedekningen. Som nevnt i gjennomgangen av teoriene rundt konkurrerende 

tolkningsrammer i teoridelen, er det ikke kun hvilke tolkningsrammer som er «høyest» altså 

som gjentas oftest, som er med på å avgjøre hvilke tolkningsrammer som vinner frem, men 

også hvilke tolkningsrammer som er sterkest. Det er derfor nødvendig å se på de ulike 

tolkningsrammene i konflikten i litt mer detalj.  

Videre i oppgaven vil jeg gå gjennom de ulike fasene i konflikten og de elementene av 

strategisk kommunikasjon og tolkningsrammer partene benyttet seg av i dem. Jeg har valgt å 

benytte meg av en tredeling hvor jeg forholder meg til oppbygningen til konflikten og starten 

på den, den åpne konflikten og konfliktens avslutning. I den siste delen vil jeg også diskutere 

overordnede spørsmål knyttet til strategisk kommunikasjon i konflikten. Det bør nevnes at 

dette ikke er veldig klare og avgrensede faser. En så langvarig konflikt spredd over ulike 

havner rundt omkring i landet er selvsagt preget av komplekse dynamikker hvor nivået av 

konflikt med medfølgende kommunikasjonsstrategier beveger seg i bølger i løpet av perioden 

konflikten varte. Inndelingen er sånn sett ment å vise overordnede trender og dynamikken 

mellom partene og deres strategiske kommunikasjon.  
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4.1 Eskalering og start på konflikten 

Når jeg tidligere i oppgaven har gjort rede for avgrensninger i artikkelutvalget har jeg satt 

startpunktet ved publiseringen av leserinnlegget «Verdens dyreste lunsj». Dette er et naturlig 

valg for den delen av oppgaven som ser på mediedekningen og hva som ble skrevet i 

tradisjonelle medier. I denne gjennomgangen, hvor jeg forsøker å se på 

kommunikasjonsarbeidet generelt, ikke bare der det får uttrykk i dekning i tradisjonelle 

medier, er det derimot naturlig å sette startpunktet en stund tidligere. En av de konkrete 

kildene som kan peke mot strategiske vurderinger både rundt kommunikasjon og ellers under 

oppseiling til konflikten, er et strategidokument som ble utarbeidet i desember 2012 og senere 

gjort tilgjengelig blant annet av Aftenposten1. I dokumentet legger styret i Oslo havn opp til 

flere ulike spor i sitt arbeid mot en døgnkontinuerlig drift i havnen, noe de mener 

havnearbeiderforbundet står i veien for. Her legger de blant annet opp til et spor hvor de 

gjennom samfunnsmessig påvirkning vil forsøke å legge press på havnearbeiderne. Mer 

konkret vil de legge frem sin sak i kronikker underskrevet av representanter ved så mange 

norske havner som mulig. De planlegger også å benytte det mediale momentumet de håper å 

få ut av et slikt brev til å drive en offensiv mediestrategi. Et alternativt spor i det samme 

dokumentet er det de beskriver som obstruksjonsveien, hvor man gjennom automatisering, 

kutt i overtid og begrensning av oppdrag vil forsøke å legge press på havnearbeiderne som 

yrkesgruppe.  

 Da kronikken «Verdens dyreste lunsj» ble publisert den 24 april 2013, kan man regne det 

som en direkte følge av strategidokumentet og taktikken det la opp til. Leserinnlegget som ble 

publisert i blant annet Aftenposten, var signert av rundt 20 enkeltpersoner, havneoperatører og 

organisasjoner, inkludert NHO logistikk og transport. Dette innlegget kan betraktes som 

starten på den offentlige delen av konflikten. I brevet argumenteres det for at det største 

hinderet for at man skal klare å få til sjøtransport som et effektivt og miljøvennlig alternativ i 

Norge, er de utdaterte avtalene som sikrer registrerte havnearbeidere retten til lossing og 

lasting. De påstår videre at havnearbeidernes avtale fører til fullt stopp i driften av havna seks 

                                                 
1 Strategidokumentet var opprinnelig unndratt offentligheten, men ble publisert av 

transportarbeiderforbundet og er fortsatt tilgjengelig via arkiveringssiden Waybackmachine. 

Dokumentet ble hentet ned den 08.11 og er vedlagt denne oppgaven som vedlegg. 
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ganger om dagen og at det går på bekostning både av effektiviteten og naboene som må tåle 

lyden av arbeidet gjennom natta. De bringer også konflikten ved havna i Risavika inn i 

offentligheten og argumenterer for at NTF og havnearbeiderforbundets gjennom sitt forsøk på 

å benytte seg av fortrinnsretten på bekostning av de ansatte som er organisert i Industri og 

Energiforbundet, misbruker ordningen. Avslutningsvis argumenterer de for at avtalene er 

utdaterte og må oppdateres og moderniseres (Oslo havn et al. 2013). 

Med leserinnlegget så man overgangen fra en latent til en åpen konflikt mellom aktører i 

Havne-Norge og havnearbeiderne. Konflikten hadde tidligere ikke vært gjenstand for 

offentlighetens oppmerksomhet, men hadde like fullt vært under oppseiling i lengre tid. I 

intervjuet med en ledende aktør fra Havne-Norge i Oslo kan man for eksempel lese at arbeidet 

med å samle inn fakta og argumenter til konflikten startet et år før konflikten faktisk begynte 

(intervju Havne-Norge. Februar 2019). I samme intervju peker også intervjuobjektet på 

forhandlingene som fant sted i forkant av den åpne arbeidsplasskonflikten, hvor 

havnearbeiderne i Oslo til slutt avviste et kontraktforslag i uravstemning, som en viktig 

motivasjon for ønsket om å gå ut offentlig om konflikten: 

Da var jo forhandlingsdelegasjonene til Oslo Bryggearbeiders Forening de anbefalte jo tilbudet, 

men så ble det avvist i uravstemning eller avstemningen mellom de ansatte. […] i etterkant av at 

dette ikke har ført frem så sa man at ok, da må vi på en måte, […], vi må gjøre noe. Da har det 

skåret seg, og da følte man nok at vi må løfte problemstillingen opp og ut. Og så fikk man da se 

hva som skjedde når man eksponerte dette (Intervju Havne-Norge. Februar 2019). 

 
En lignende beskrivelse av en konflikt under oppseiling ser man i intervjuet med en av 

aktørene fra støttegruppa for havnearbeidere, hvor starten på konflikten også kobles direkte til 

strategidokumentet og overordnede trender i forhandlingene med arbeidsgivere og Havne-

Norge tilbake til 2008: 

Det som ble avslørt i desember 2013, det var jo vedtaket, det strategivedtaket som var gjort i 

Oslo Havn i desember i 2012, […]. Så det er klart at da fikk du noe på bordet så du skjønte mer 

av bakgrunnen for åssen motparten, fienden, hadde agert, hvorfor dem hadde agert som dem 

hadde gjort, i Oslo her først og fremst, på våren 2013. Hvor dem anklaga bryggesjauera i Oslo 

for å sabotere, for å drive med å ha verdens dyreste lunsj som dem kalte det, ta pauser sammen 

[…]. Da skjønte vi at detta var en større kamp enn det kunne være, altså som gjaldt en 

tariffavtale i Risavika, at det var en større strategisk tenkning bak hele disse greiene, samtidig 

som vi visste[…] at NHO siden 2008, altså tre år før denne konflikten starta, hadde inngått kun 

en tariffavtale av 12 eller 13 eller 14 krav i Havne-Norge. Altså at rundt 2008 hadde de på et vis 

begynt å klemme til skruen for å stanse tariffkrav rundt omkring, alt dette fikk jo oss til å 

skjønna at detta var en større kamp på et annet nivå enn en vanlig tariffkamp borti Stavanger-

området (Intervju havnearbeidersiden #1. Februar 2019). 
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Når konflikten blir offentlig gjennom publiseringen av «Verdens dyreste lunsj» ser vi fra 

første stund uttrykk for to av tolkningsrammene som gjennom hele konflikten skal være 

fremtredende fra Havne-Norge. Allerede i første avsnitt av innlegget ser man et klart 

eksempel på det jeg har kalt miljørammen, hvor forfatterne skriver «Hvis vi sender en 

container med skip i stedet for med lastebil, sparer vi miljøet for mye CO2. Vi jobber for å 

gjøre den miljøvennlige sjøveien mest mulig attraktiv. Et av de største hindrene er 

tariffavtalen til de rundt 330 laste- og lossearbeiderne i Norges Transportarbeiderforbund 

(NTF)» (Oslo Havn et al.2013).  

Rammen rundt miljø er ikke blant de mest fremtredende gjennom konflikten, men 

representerer et interessant eksempel på kreativ bruk av tolkningsrammer i en 

arbeidslivskonflikt. Miljørammen ligner på tolkningsrammen rundt ineffektiv drift jeg vil 

diskutere senere ved at den ser de nåværende avtalene i havnene, og havnearbeidernes 

fortrinnsrett mer generelt som et effektivitetsproblem. Der den skiller seg fra disse rammene, 

er i hva slags konsekvens den legger vekt på (Entman, 1993). Her er det iboende argumentet 

at den ineffektive driften på havnene gjør havtransport generelt mindre effektivt og dermed 

mindre konkurransedyktig. Dette tapet i konkurransedyktighet betyr videre at transport heller 

gjøres over vei gjennom tungtransport fra havner andre steder i Europa. Siden veitransport i 

utgangspunktet er dårligere for miljøet enn sjøtransport, og det er et eksplisitt miljømål å få 

mer av transporten over på sjøen, blir den ønskede konsekvensen rammen legger opp til at 

havnearbeidernes fortrinnsrett og nåværende avtaler må endres eller fjernes av miljøhensyn.  

I utvalget denne oppgaven er basert på, finner man denne tolkningsrammen først og fremst i 

kommunikasjon fra aktører i Oslo havn. Gjennom rammen kobler man situasjonene i norske 

havner direkte til den offentlige diskusjonen rundt klimakrisen og de nødvendige tiltakene for 

å hindre en kommende katastrofe. Man kan også se den samme rammen andre steder i landet, 

selv om den ikke dukker opp like ofte. Et eksempel hentet fra avisen Nordlys er et intervju 

med administrerende direktør i selskapet Norlines som blir sitert på at han mener 

havnearbeiderne truer norske arbeidsplasser og miljøet: «Gjennom de siste førti årene har 

lastebil vunnet over sjøtransport. Disse aksjonene kommer til å forsterke den tendensen. De 

sier de vil redde norske arbeidsplasser, men gjør det motsatte ved å svekke sjøfartens 

konkurransekraft.» (Emberland, 2016). Bruken av denne tolkningsrammen virker dermed som 

et forsøk på å koble arbeidsgiversiden og Havne-Norges interesser direkte til 

allmenninteressen (Ihlen et al., 2018). Tolkningsrammen er også spesiell ved at den bidrar til 
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å koble arbeidsgiverne og Havne-Norges interesser til verdier som er særlig viktige for 

grupper som tradisjonelt støtter arbeidere i arbeidslivskonflikter. Rammen er også interessant 

ettersom den i teorien kan omtales som en saksspesifikk tolkningsramme slik disse omtales av 

De Bruycker (2017), i det at den konkret peker mot aspekter ved denne konflikten, men 

samtidig har potensiale til å bli plukket opp både av arbeidsgivere og arbeidstakere i 

fremtidige konflikter hvor det går an å fremstille motpartens posisjon som i strid med de 

overordnede miljømålene i samfunnet.  

«Verdens dyreste lunsj» peker også kraftig på det som gjennom hele konflikten er en av de 

mest fremtredende rammene knyttet til Havne-Norge, nemlig 

effektivitet/moderniseringsrammen. Tydeligst er dette i det siste avsnittet i innlegget som 

avslutter slik: 

I et moderne samfunn er det uakseptabelt at man motarbeider produktivitetsgevinster ved å 

utnytte fortrinnsretten. Løsningene må ligge i mer effektive avtalevilkår i tråd med 

samfunnsutviklingen som også sikrer laste- og lossearbeiderne sikkert arbeid i tråd med 

motivene fra 70-tallet. For å få det til, ber vi om støtte gjennom trepartssamarbeidet mellom 

staten, LO og NHO (Oslo Havn et.al, 2013). 

Denne tolkningsrammen bygger i korte trekk på en problemforståelse hvor kjernen i 

konflikten handler om at de eksisterende ordningene for organiseringen av havnearbeidet er 

umoderne og ineffektive og i stor grad har utspilt den rollen de hadde da ordningene og 

reglene ble vedtatt. Dette gjelder både fortrinnsretten og aspekter ved tariffavtalene i havnene. 

Den moralske dommen er hovedsakelig at effektivitet og modernisering er sentrale og 

positive verdier i samfunnet og at sektorer som ikke er villige til å fornyes, ikke har livets rett. 

Løsningen i sitatet over er at havnearbeiderne selv tilpasser seg behovet for effektivitet og 

godtar nye avtaler. Andre steder i materialet legges det også opp til at disse problemene løses 

gjennom maktmidler, som tvungen lønnsnemnd. Også i resten av materialet fremstår denne 

tolkningsrammen som den helt grunnleggende problemstillingen fra Havne-Norge-siden. Det 

aspektet av rammen som vektlegger modernisering og fremskritt, kan man se et tydelig 

eksempel på i innlegget NHOs advokat holdt i Høyesterett i 2016. Ifølge Klassekampen 

forklarte advokaten forholdene som at «Fortrinnsretten til havnearbeiderne handler om å få 

varene over ripa fra skip til havna, og oppstod da man trengte mange til å bære melsekker og 

annet manuelt av og på skip. Før var det mange bryggesjauere. Det er det ikke behov for med 

moderne systemer.» (sitert i Hellesnes, 2016c). Flere aspekter av rammen gjør at den kan 

forstås som en generisk ramme i arbeidsplasskonflikter (De Bruycker, 2017). Modernisering 
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og effektiviseringshensyn har blitt brukt i en rekke tidligere streiker, noe som også 

understrekes i en sammenligning fra en av de ansatte på havna i Risavika som var tillitsvalgt 

for LO-forbundet Industri og Energi: «Avtalen de hadde var nok veldig god i sin tid. Men 

man må tilpasse seg tida, det måtte heismontørene, typografene, og kanskje nå også losse- og 

lastearbeidene» (Hellesnes, 2013). Her ser man hvordan man gjennom tolkningsrammen om 

effektivisering og modernisering forsøker å knytte den nåværende konflikten til en rekke 

tidligere streiker hvor gode ordninger for de ansatte har blitt fjernet, noe som også kan bidra 

til rammens styrke.  

Denne tolkningsrammen har den store fordelen i konkurransen med de resterende 

tolkningsrammene at den på mange måter svarer på de mer rettighetsbaserte 

tolkningsrammene som er mest fremtredende fra havnearbeidersiden av konflikten og dermed 

kan bidra til å dempe de motstridende rammenes effekt (Matthes & Schemer, 2012). Den lar 

aktørene fra Havne-Norge anerkjenne at endringene de foreslår kanskje går på tvers av noen 

internasjonale avtaler og at disse avtalene originalt ble inngått for å beskytte havnearbeiderne. 

Samtidig kan den brukes til å argumentere for at disse avtalene i dag i uforholdsmessig stor 

grad står i veien for fremskritt og at de ikke lenger er nødvendige for å beskytte yrkesgruppen. 

Dette aspektet ved tolkningsrammen, hvor man legger vekt på hvordan fortrinnsretten har 

vært en viktig og ønskelig ordning tidligere som nå har blitt for ineffektiv, finner man også i 

intervjuet med aktøren fra Oslo Havn: 

Det som var utgangspunktet for [fortrinnsretten] var jo at man gikk fra stykkgods til containere, 

man gikk fra å ha behov for 3000 arbeidere i Oslo havn, a la John Michelet som bar kasser, til å 

ha 300 som kjørte kraner og litt til. Og så gikk man fra 300 ned til der vi var nå da når denne 

konflikten begynte, […], kanskje 50-60 og det er helt opplagt at man skulle videre ned, kanskje 

til 30 eller 20 som da kanskje burde sitte utplassert i de forskjellige operatørene. Og i den fasen 

hvor man gikk fra 3000 til 300 da så var denne beskyttelsesmekanismen veldig grei[…]. Og så 

utviklet det balanserte forholdet seg i mange år på en noenlunde fornuftig måte og så ble det 

etter min mening da, pervertert, ved at man lagde systemer som var helt urimelige (Intervju 

Havne-Norge. Februar 2019). 

 
Man kan også se effekten av tolkningsrammen i lys av de tre funksjonene for kommunikasjon 

i en streik foreslått av Seip i en av rapportene jeg har omtalt tidligere i oppgaven. Her skriver 

han om troverdighet som et viktig mål for kommunikasjon underveis i streiken, forstått som at 

det er viktig å fremstå som en troverdig part som ikke selv er skyld i problemene som har 

oppstått (Seip, 1996). Tolkningsrammen for modernisering utfordrer havnearbeidernes 

troverdighet og rammer inn en forståelse av konflikten hvor havnearbeiderne selv er skyld i 

konflikten gjennom å insistere på urimelige og ineffektive avtaler.  
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Denne funksjonen ved modernisering/effektivitetsrammen som effektiv i møte med de 

rammene som ble fremmet av havnearbeiderne og deres støttespillere, er også synlig når 

intervjuobjektet fra Havne-Norge oppsummerer konflikten og organisasjonens rolle under 

konflikten:   

Vi påpekte at det var et kjempeproblem som må løses og da må man, hvordan man løser det, 

hvordan man får havnen til å gå 24 timer i døgnet […], det fikk være opp til partene, men det 

må løses. Da kan du si at arbeidsgiverne på en måte slapp billig unna ved at de sa at vi har 

foreslått noe og arbeidstakersiden har ikke godtatt det så vi har kasta korta på en måte. Da ble 

[ansvaret] for å rydde opp i korstokken, ble sittende på arbeidstakersiden og de stod der med sin 

ILO 137 og til syvende og sist så var ikke det nok (intervju Havne-Norge. Februar 2019). 

 

Anklagene og påstandene aktørene fra Havne-Norge kom med i leserinnlegget ble selvsagt 

ikke akseptert av havnearbeiderne og deres representanter i NTF. De ble besvart både i en 

pressemelding og som respons til mediedekningen. Som en direkte respons til anklagene om 

at havnearbeidernes tariffavtaler utgjør et problem for miljøet kan man lese at: 

Det er selvsagt ikke havnearbeidernes tariffavtaler som er det største hinderet for miljøvennlig 

sjøtransport. Den aller største trusselen er at transportkjøperne i Norge bruker utenlandske 

transportselskaper med sjåførlønninger ned i 600 euro pr. måned til lovlig og ulovlig innenlands 

godstransport på veg, såkalt kabotasjekjøring. Mange av disse transportkjøperne er medlemmer 

i NHO Transport og Logistikk, som attpåtil vil oppheve dagens kabotasjeregler og slippe alt 

fritt. Så lenge arbeidsgiverne benytter sosial dumping for å få ned fraktkostnadene på veg, vil 

godstransport på sjø ha store problemer med å bli konkurransedyktig (gjengitt av Becker, 2013). 

Sett i lys av teoriene rundt sterke og svake tolkningsrammer kan man se på tilsvaret som et 

forsøk på å svekke troverdigheten til motparten for å dermed gjøre tolkningsrammene mindre 

virkningsfulle (Chong & Druckman, 2007). Hvis NHOs medlemmer selv er skyld i at 

sjøtransporten utkonkurreres, ved å benytte seg av tungtrafikk med lave lønninger fremstår 

deres kritikk som langt mindre troverdig.  

Heller ikke argumentasjonen rundt effektivisering og modernisering står ubesvart fra 

havnearbeiderne og NTF. I pressemeldingen forsøker man å avvise påstandene om at man har 

nektet å signere avtaler som vil sikre mer effektiv drift og viser til at forslagene som har 

kommet fra arbeidsgiverne, ville ført til en realnedgang i lønn på 800 kroner dagen for 

sjauerne, og at problemet heller er at arbeidsgiverne ikke er villige til å gi nok i forsøket på å 

bli kvitt de lange pausene (Gjengitt av Becker, 2013). En slik øyeblikkelig tilbakevisning av 

rammene presentert av motparten har innenfor teoriene presentert av Chong & Druckmann 

gode muligheter til å påvirke effekten av den originale rammen (2012). Det avgjørende 

spørsmålet blir i hvor stor grad man var i stand til å nå ut til de som mottok det originale 
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budskapet med sin egen fremstilling og hvor sterke de ulike tolkningsrammene var for den 

enkelte mottaker og hvor troverdig svarene fra NTF og havnearbeiderne fremstod. Til tross 

for svarene ble tonen for konflikten på mange måter satt, og tolkningsrammene som var 

sentrale i innlegget fra Havne-Norge, går igjen gjennom hele perioden konflikten varte.  

Lite nytt skjer så i konflikten før NTF og Havnearbeiderforbundet iverksetter den varslede 

boikotten av Risavika havn utenfor Stavanger den 1. november og kort tid etter, 

sympatistreikene i Tromsø og Mosjøen Havn. Det er også her man for alvor ser etableringen 

av de tolkningsrammene som skal være sentrale for havnearbeiderne og deres støttespillere 

gjennom hele konflikten. Disse rammene, fortrinnsrettsrammen og rammen om retten til 

tariffavtale, er de som samlet sett dukker opp oftest i min koding av materialet. Rammene har 

det til felles at de i stor grad baserer seg på å fremstille konflikten som noe som handler om 

rettigheter det er stor allmenne aksept for i befolkningen, og som også kan påvirke 

allmenninteressen (Ihlen et al., 2018). Det underliggende argumentet er at havnearbeiderne 

kun krever selvsagte rettigheter av juridisk og/eller moralsk karakter. Implisitt blir 

arbeidsgiverne og motpartene fra Havne-Norge, som ikke er villige til å innfri disse kravene, 

umoralske. Til tross for likheten mellom rammene er det også forskjeller på dem, jeg vil 

derfor kort gjøre rede for dem hver for seg. 

Den førstnevnte av disse tolkningsrammene, og den som dukker opp oftest i datautvalget, er 

den tolkningsrammen jeg har kodet som retten til tariffavtale. Denne tolkningsrammen 

definerer i korte trekk konflikten som noe som handler om arbeideres rett til etablering av 

tariffavtaler på sine arbeidsplasser. Den baserer seg også på oppslutningen som finnes rundt 

fagforeninger, tariffsystemet og trepartssamarbeidet i Norge. Den enkle moralske dommen 

som følger av tolkningsrammen, er at det er galt å nekte arbeiderne tariffavtale og at Havne-

Norge og arbeidsgiverne bør tegne tariffavtaler med havnearbeiderne. Tolkningsrammen har 

både styrker og svakheter som virkemiddel for havnearbeidersiden av konflikten. Den kobler 

konflikten tett til de mest allment aksepterte delene ved det norske systemet for 

fagorganisering og partsamarbeid, og som noe som angår alle som støtter dette systemet. Den 

norske modellen, bestående av organiserte og formaliserte relasjoner mellom arbeidernes 

organisasjoner og arbeidsgivernes organisasjoner hvor partene formaliserer vilkår gjennom 

tariffavtaler, har bred støtte i befolkningen og langt inn på høyresiden i politikken. Det finnes 

kanskje uenighet om styrkeforholdene mellom partene, men tariffavtale i seg selv fremstår 

selvsagt og nødvendig. Rammen kan betraktes som en generisk ramme (De Bruycker, 2017), 
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riktignok med sterke koblinger til fagforeningssaker og arbeidslivskonflikter. Det finnes flere 

konflikter gjennom de siste årene som på liknende vis fremstiller konflikter som noe som 

fundamentalt handler om retten til tariffavtaler, slik som streiken i Traftec (Aarseth, 2019) 

eller i elektrokjeden Power (E. L. Nilsen, 2018). Dette kan man tolke som indikasjon både på 

at dette i seg selv er en ramme fagbevegelsen regner som viktig og effektiv. Samtidig ble 

rammen utfordret av enkelte aspekter av konflikten på norske havner, noe jeg vil diskutere 

videre under.  

Når man ser på de konkrete forekomstene av denne tolkningsrammen i datamaterialet, ser 

man hvordan den både aktivt brukes av havnearbeiderne og deres støttespillere og dukker opp 

i journalisters egen fremstilling av konflikten. Et eksempel på det førstnevnte ser man for 

eksempel i innlegget «Risavika – En kamp om tariffavtale» skrevet av daværende leder for 

Norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen i slutten av 2013 (Hansen, 2013) hvor han 

både i tittel og i første setning slår fast at konflikten handler om retten til en tariffavtale:  

Det er stor oppmerksomhet i media om den pågående konflikten i Risavika terminal ved 
Stavanger. Arbeidsgiverne har nektet å inngå tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund 

(NTF), så vi satte i gang en boikott av terminalen fra 1. november. Konflikten trappes nå opp, 

ved at havnearbeiderne i Mosjøen og Tromsø er tatt ut i sympatistreik fra i dag.  Arbeidsgiverne 

har forsøkt seg i flere rettsinstanser for å få stoppet boikotten, men har tapt i alle instanser. LO 

har fastslått at det er NTF som har organisasjons- og avtaleretten for losse- og lastearbeid ved 

Risavika terminal. Og la oss si det én gang til: Det finnes ingen tariffavtale for lossing og lasting 

ved Risavika terminal! Dette ble fastslått av den tvistenemnd som behandler slike saker mellom 

LO og NHO. Denne nemnda har også fastslått at området er et såkalt «tarifftomt rom», dvs. at 

ingen av de etablerte tariffavtalene mellom LO og NHO kan anvendes for dette arbeidet 

(Hansen, 2013). 

 

Som man ser forsøker Hansen også å underbygge rammens styrke ved å referere til 

rettsavgjørelser og vedtak fra LO sentralt som slår fast at havnearbeiderne har rett til 

tariffavtale ved havnen. Slike overordnede autoriteter kan forstås som et forsøk på å styrke 

rammen ved å bygge opp egen troverdighet (Chong & Druckman, 2007). 

Et eksempel på den andre formen, hvor rammen dukker opp i journalisters egen dekning, kan 

man for eksempel finne i en NTB-sak publisert i Aftenposten hvor man i desember kan lese at 

«Kjernen i konflikten er at Risavika nekter å undertegne en tariffavtale som vil gi 

havnearbeiderne fortrinnsrett til det arbeidet som utføres på havnen» (NTB, 2013). Et 

lignende eksempel finner man i Klassekampen i februar 2016 hvor man kan lese at «Målet for 

streiken er å få på plass en tariffavtale for havnearbeiderne i Risavika utenfor Stavanger» 

(Hellesnes, 2016b). 
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Det at tolkningsrammen dukker opp i journalistenes egen dekning av materialet og ikke kun i 

sitater og innlegg fra partene, pekes på som en viktig funksjon av og mål for tolkningsrammer 

innenfor strategisk kommunikasjon. Allern og Ihlen skriver for eksempel at “This means that 

while it is important for strategic communicators to gain media coverage, it is even more 

important to influence how journalists frame the news stories and construct media versions of 

reality.” (Ihlen & Allern, 2008). Det at tolkningsrammen både er den som dukker opp oftest i 

materialet, og har blitt plukket opp av mediene selv i deres fremstilling av hva konflikten 

handler om peker mot at denne rammen må kunne beskrives som sentral. Samtidig kan ikke 

konflikten, kommunikasjonsarbeidet eller dekningen reduseres bare til en opptelling av 

forekomster i materialet. De allmenne verdiene tolkningsrammen bygger på er sterke i den 

norske befolkningen, men kan ikke sies å være noe absolutt alle er enige i.  

 

Tolkningsrammen jeg har kalt fortrinnsrett/ILO 137 er den som dukker opp nest flest ganger i 

materialet. Denne tolkningsrammen knytter konflikten direkte til lovverk og juss og bygger på 

ideen om at havnearbeiderne har en lovfestet rett til det arbeidet de utfører ved norske havner. 

Det at arbeidsgiverne og Havne-Norge ikke respekterer denne fortrinnsretten og gjennom 

diverse juridiske krumspring forsøker å omgå den fremstilles som et forsøk på å omgå lov og 

regelverk. Rammen er dermed spesifikk for konflikten havnearbeiderne befinner seg i og ikke 

gyldig for de fleste andre arbeidslivskonflikter (De Bruycker, 2017). Et eksempel på hvordan 

denne rammen kan se ut kan man finne i et innlegg en representant for SV skrev i Nordlys i 

mars 2015. Her oppsummeres konflikten som at: 

Det har over tid pågått en hard kamp om faglige rettigheter i norske havner. Det står om 

havnearbeidernes rett til å utføre lossing og lasting av skip, en rett havnearbeidere har hatt i 

norske havner i mer enn hundre år. En rett som til og med er nedfelt i en ILO-konvensjon. 

Mister de denne retten, kan de erstattes av løsarbeidere på land eller billigere arbeidskraft blant 

skipsmannskap på skip i utenrikstrafikk (Bergstø, 2015).  

Her bidrar rammen til å peke mot opparbeidede rettigheter som skal og bør respekteres og 

retter søkelyset mot negative konsekvenser som kan oppstå dersom de ikke gjør det. Rammen 

dukker også opp i materialet i mer nøytral dekning, slik som i en NTB-melding publisert i 

Aftenposten i september 2016. Her presenteres rammen eksplisitt som havnearbeidernes syn 

på konflikten «Det er fortsatt den årelange konflikten om det forbundet mener er 

internasjonalt forankret fortrinnsrett for havnearbeidere til losse- og lastearbeid som er 

bakgrunn for uforsonligheten» (NTB, 2016). 
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Denne tolkningsrammen kan også sees i sammenheng med et videre fenomen i dekningen av 

havnearbeiderkonflikten, hvor man stadig kommer tilbake til spørsmål om legalitet, lov og 

rett. I deler av fagbevegelsen og den politiske venstresiden griper man fremdeles til Rudolf 

Nilsens og hans linjer om hvordan man skal gå tvers igjennom lov til seier og å skaffe vei i 

lovens paragrafer (R. Nilsen, 1929), men i kommunikasjonen rundt streik både i dette tilfellet 

og generelt (Seip, 1996) gjøres det et sentralt poeng ut av hvem det er som har lov og rett på 

sin side. I gjennomgangen av materialet opererte jeg med en egen eksplorativ kategori i 

kodingen for spørsmål om legalitet, altså tilfeller hvor legaliteten eller juss var et sentralt 

argument for partene. Hadde denne kategorien vært en helhetlig tolkningsramme ville den 

vært den klart mest fremtredende i materialet, spesielt i kombinasjon med de hele 

tolkningsrammene som også handler om juss og legalitet. At man skal følge lover og regler 

kan betraktes som allmenne holdninger med stor konsensus i samfunnet og forblir et viktig 

referansepunkt i arbeidslivskonflikter.  

Ett spørsmål som dukker opp i forbindelse med denne tolkningsrammen, er også hvordan 

tolkningsrammer som har blitt mye brukt, fungerer dersom situasjonen eller muligheten for å 

bruke den samme tolkningsrammen endrer seg. I løpet av konflikten på norske havner var det 

flere tilfeller av dommer, endrede rettspraksiser og uttalelser fra myndigheter som påvirket 

partenes mulighet til å argumentere for legaliteten rundt sine krav. Når legalitet og kravene i 

forbindelse med fortrinnsretten nedfelt i ILO 137 var et så sentralt element i havnearbeiderne 

og deres støttespilleres kommunikasjonsarbeid, kan dommen mot dem i Høyesterett hvor 

fortrinnsretten ble funnet i strid med EØS-avtalens prinsipper om fri etableringsrett forstås 

som et alvorlig problem for tolkningsrammen. Dette kan man også se i materialet og 

reaksjonene rundt høyesterettsdommen hvor flere intervjuede argumenterer for at en logisk 

konsekvens av tapet må være en fornyet kamp mot hele EØS-avtalen fra fagbevegelsen, et 

argument som blant annet kommer til synet i dette sitatet fra lederen av NTF rett etter 

dommen falt:   

Fortrinnsretten i tariffavtalen vår er i strid med EØS. Boikott er eneste kampmiddel for å innføre 

Rammeavtalen. Det er borte. Da er verdien av tariffavtalen betydelig svekket, sier han. […] Vi 

har sagt at EØS griper inn i norske lønns- og arbeidsvilkår. Det er derfor NTF har sagt at vi vil 

ut av EØS. Det har i alle fall ikke blitt svekket gjennom denne dommen. Nå må LO se at 

forrangen vi snakket om ikke er der. Da må vi se på vårt forhold til EU på nytt, sier han 

(Hellesnes, 2016a). 
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Som man kan se preges denne første fasen av konflikten av posisjoneringer og 

forberedelser. Havne-Norge kan sies å ta initiativet ved å være de første til å gå ut 

offentlig, men havnearbeiderne og deres støttespillere er raske med å etablere 

tolkningsrammer som skal bli avgjørende for forståelsen av konflikten som helhet. Når 

konflikten videre beveger seg over i det åpne, ser vi hvordan partene tilpasser sin 

kommunikasjon og hvordan nye aspekter ved konflikten kommer i fokus.  

4.2 Åpen konflikt  

Fra 1. november 2013, hvor boikotten av Risavika havn iverksettes fulgt av sympatistreikene i 

Tromsø og Mosjøen, beveger konflikten seg fra å være latent til å være åpen. Denne 

endringen gjelder ikke bare de faktiske forholdene og virkemidlene som inngår i konflikten, 

men også både i utfordringene og tiltakene partene benytter seg av i sin kommunikasjon. 

Rammene jeg har gjort rede for i forrige kapittel forsvinner ikke, men andre rammer kommer 

til etter hvert som situasjonene og til dels også aktørene, endrer seg. Fra havnearbeidersiden er 

det to klare hovedtrekk ved denne perioden, konstruksjonen av en rekke rammer som 

omhandler streiken i seg selv og gjennomføringen av den, og opprettelsen og spredningen av 

egne kommunikasjonskanaler i form av facebooksider og blogger. Fra Havne-Norge ser vi 

fremveksten av det som skal være partens tydeligste ramme, basert på antall forekomster og 

offensive medieutspill rundt konflikten. Jeg vil her gjøre rede for disse utviklingene og i 

tillegg si litt om noen utfordringer kommunikasjonsstrategiene møter.  

Som del av boikotten av Risavika og sympatistreikene i Tromsø og Mosjøen benyttet 

havnearbeiderne og deres støttespillere det fulle arsenalet av virkemidler tilgjengelig for 

fagorganiserte i en arbeidslivskonflikt. Ikke uventet møtte arbeidsgivere og havneforetak i de 

ulike byene disse maktmidlene med sine egne reaksjoner. I Mosjøen fikk den varslede 

boikotten liten praktisk effekt ettersom havnearbeiderne ikke faktisk var ansatt eller hadde 

ansvar for noen del av driften ved bedriften som ble boikottet. I Tromsø argumenterte 

selskapet Norlines, med støtte fra juridisk avdeling i NHO, for at de i realiteten ikke var en 

part i konflikten og at de derfor hadde rett og mulighet til å fortsette sin drift ved bruk av 

andre ansatte enn de som var organisert i NTF (Giske, 2013). I Mosjøen fikk man raskt en 

dispensasjon fra streiken på bakgrunn av at en faktisk havnestreik ville lamme byens 

aluminiumsverk og dermed ramme et stort antall arbeidere som ikke var i streik (Sande, 

2013). Til tross for dette ble sikkerhetsklareringene til de organiserte havnearbeiderne trukket 
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tilbake slik at de ikke kunne jobbe på havna, noe havnearbeiderne argumenterte for at 

utgjorde en form for lockout (Solstad, 2018a). Disse utviklingene la grunnen for 

tolkningsrammene rundt fagforeningsknusing og streikeretten og de nært beslektede 

påstandene om streikebryteri.  

Streikerettsrammen og rammen rundt fagforeningsknusing har betydelig overlapp i 

datamaterialet. Streikerettsrammen inneholder i korte trekk en forståelse av at det å streike, og 

at denne streiken skal ha en effekt, er et sentralt virkemiddel i den nordiske modellen. Dersom 

denne muligheten fjernes og begrenses ødelegger det maktbalansen mellom partene og det 

åpner for utnyttelse og urettferdig maktbruk fra arbeidsgiverne. Fagforeningsknusingsrammen 

bygger i all hovedsak på det samme prinsippet, men utvider det til å omhandle forsøk på å 

fjerne fagforeningene også gjennom andre virkemidler enn ved å angripe streikeretten. 

Fagforeningsknusing, det å kvitte seg med en fagforening, undergrave dens posisjon eller 

hindre at den etableres, sees ofte som en direkte konsekvens av streikebryting (Brennen, 

2005). Denne rammen kan i korte trekke beskrives som en problemforståelse hvor kjernen av 

konflikten er et ønske hos arbeidsgiverne og Havne-Norge om å kvitte seg med 

havnearbeiderne som organisert arbeidergruppe, og de rettighetene og avtalene de historisk 

har opparbeidet seg. I likhet med rammen rundt streikeretten bygger den moralske dommen i 

rammen rundt fagforeningsknusing på en bred aksept og støtte for fagforeninger i 

befolkningen. Man anser det som legitimt å være organisert med sine medarbeidere for å 

beskytte sine interesser, og det er både moralsk og juridisk slik at denne organiseringen er 

akseptabel og ønskelig. Det at en arbeidsgiver forsøker å kvitte seg med eller ødelegge 

fagorganiseringen av de ansatte blir dermed oppfattet som galt. Når det gjelder den handling 

eller løsning tolkningsrammen legger opp til, er ikke dette like klart. Tolkningsrammen kan 

på samme tid fungere som argument for statlig inngripen, og som mobiliserende faktor til den 

typen aksjoner og press fra befolkningen og andre fagorganiserte som vil tvinge 

arbeidsgiverne til å avslutte sin kampanje mot organiserte arbeidere.  

Et treffende eksempel på denne tolkningsrammen kan hentes fra et tilfelle hvor Klassekampen 

siterer fra LOs stevning av NHO til arbeidsretten hvor det argumenteres for at «Dersom deres 

[NHO] syn blir gjeldende, vil ikke havnearbeiderne ha noen reel streikerett, maktbalansen vil 

bli «vesentlig forrykket» (Hellesnes, 2014). Et annet eksempel kan man finne i en sak om 

skiftet i lederskap i transportarbeiderforbundet og hvilke konsekvenser det vil få for 

konflikten, hvor den nye lederen sier:  
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Vi gir ikke opp å forhandle. Men vi ser at det ikke gir resultater, i stedet ser vi at NHO i havn 

etter havn prøver å kvitte seg med havnearbeiderne. Det er ikke tatt stilling til hvordan vi skal 

svare konkret på det, men flertallet mener at vi må ta i bruk mer kampmidler. For eksempel må 

vi be andre forbund om sympatiaksjoner. Ellers kommer denne konflikten til å vare inn i 

evigheten (Kagge, 2016). 

På mange måter er rammen beslektet med tariffretts-rammen i det at den implisitte moralske 

dommen handler om retten til å være organisert med sine medarbeidere og kjempe for sine 

interesser ovenfor arbeidsgiverne. Streikerettsrammen handler på lignende vis om retten til å 

streike og at arbeidsgiverne ikke kan forsøke å unngå konsekvensene ved konflikten ved å 

unngå det som ansees som reglene for det organiserte arbeidslivet.  

Streikebryteri fungerer både som selvstendig tolkeramme, som anklage og juridisk kategori 

og som konsekvens i andre tolkningsrammer underveis i konflikten, noe som gjør den 

vanskelig å beskrive i en systematisk gjennomgang. Samtidig fremstår konseptet som så 

viktig for kommunikasjonen fra havnearbeidersiden at det fortjener å inkluderes, selv om det 

ikke dukker opp en signifikant mengde ganger i materialet. Streikebryteri og det amerikanske 

begrepet «scabs» har lang historie. I det engelske tilfellet tilskrives ordet Jack London som i 

1903 brukte det til å beskrive en person som i en profesjonell kapasitet tar over jobben fra og 

nekter å støtte organiserte arbeidere (Brennen, 2005). Også i Norge har det historisk vært 

belastende å kunne kalles streikebryter. Man kan for eksempel sitere Einar Gerhardsen som i 

en tale under Menstad-konflikten med tittelen «Hva skal vi gjøre med judasene`», refererte til 

streikebrytere som judasarbeidere og forsikret om at «Loven kan aldri hindre at disse 

skabbdyr blir fredløse i sin egen klasse!» (Gerhardsen, 1931). Også underveis i konflikten i 

norske havner er bruken av begrepet og de beslektede tolkningsrammene sterkt knyttet til en 

moralsk dom rundt streikebryteri, noe som gjør den vanskelig å klassifisere innenfor Entmans 

definisjon (Entman, 1993). 

I datamaterialet inkludert i denne oppgaven brukes anklager om streikebryteri i mindre grad 

for å moralisere og anklage konkrete arbeidere noe sted i Norge, men snarere som en anklage 

mot arbeidsgiverne som rettferdiggjør virkemidlene havnearbeiderne og deres støttespillere 

benytter seg av og som mobiliserer til økt støtte og mer handling. Et av de klareste eksempelet 

på hvordan anklager om streikebryteri ser ut i kommunikasjonsarbeidet finner man i 

Klassekampen den 12.03.2015 hvor en aktivist argumenterer for at: 
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Havnearbeiderne kjemper mot en slu arbeidsgiver som ikke lar noe middel være uprøvd for å 

holde dem ute av havnene. Streikebryteri er utbredt. I Tromsø forsvarer politiet streikebryteriet 

og arresterer og bøtelegger streikende og deres støttespillere som aksjonerer mot uvesenet. 

Mange har solidarisert seg med havnearbeiderne, både her hjemme og internasjonalt. Men så 

langt har ikke fagbevegelsen markert seg kraftig nok med sympatiaksjoner som kan presse fram 

tariffavtaler og få en slutt på streikebryteriet (Holm, 2015).  

For å bringe dette tilbake til de ulike funksjonene anklagene om streikebryteri fyller kan man 

først forsøke å se på anklagen som en selvstendig tolkningsramme. Denne rammen handler 

om å trekke frem og sette fokus på handlinger fra arbeidsgiverne som man mener er moralsk 

uakseptable, det å benytte seg av streikebrytere i en konflikt, for å derfor også mobilisere 

støttespillere og aktivister til handling og deltakelse (Ryan, 2004).  

Samtidig spiller anklagene om streikebryteri en rolle som del av en kamp om legitimitet i 

konflikten. Ifølge den streikerammede bedriften Norlines i Tromsø som anklagene stort sett 

ble rettet mot, var de ikke en part i konflikten. Dette brukte de både som argument for at de 

hadde lov til å bruke egne ansatte for å holde driften i gang under streiken og som argument 

for at de påfølgende aksjonene gjennomført av havnearbeiderne og deres støttespillere var 

ulovlige. Anklagene om streikebryteri i mediene kan dermed kobles på flere ulike teoretiske 

perspektiver. Innenfor de tre elementene Seip vektlegger som viktige i mediedekningen av en 

streik, kan de for eksempel fungere som en måte å sørge for troverdighet i konflikten og 

aksept for metodene man velger å bruke (Seip, 1996). Legger man teoriene rundt 

tolkningsrammer til grunn kan man tolke det som en konkurranse mellom to ulike rammer i 

konkurranse om hvordan situasjonen forstås og hvilke handlinger som er legitime (Matthes & 

Schemer, 2012). Samtidig kan det også forstås som en del av den interne prosessen rundt 

hvordan konflikten skal forstås internt i fagbevegelsen og hvilke reaksjoner det bør føre til 

(Ryan, 2004). 

Også fra Havne-Norge ser man fremveksten og vektleggingen av nye rammer etter hvert som 

konflikten vokser og nye virkemidler tas i bruk. Tolkningsrammen rundt organisasjonstvang 

og monopol ved havnene dukker for første gang opp på høsten 2013 i form av innlegg fra 

Bedriftsforbundet, men kommer for alvor inn i kommunikasjonen rundt konflikten som et 

resultat av eskalering av konflikten i Drammen havn hvor NTF fysisk blokkert virksomheten 

til det danske firmaet Holship under våren 2014 (Løhre & Nordby, 2014). Rammen kan på 

mange måter betraktes som et svar på tolkningsrammene som fremstiller fortrinnsretten og 

ILO 137 som kjernen i konflikten. Rammen går i korte trekk ut på at ordningene rundt 

fortrinnsrett for havnearbeiderne til losse- og lastearbeid utgjør en form for monopol og tvang 
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hvor det i praksis betyr at man er nødt til å være medlem av Transportarbeiderforbundet for å 

få lov til å jobbe på norske havner. Etter denne tolkningsrammen er dette galt, ettersom 

organisasjonstvang og monopol ikke bør eksistere i det norske arbeidslivet, verken moralsk 

eller juridisk. Løsningen tolkningsrammen legger opp til er at ordningen om fortrinnsrett bør 

avvikles der den følges, og at fortrinnsretten ikke kan brukes som grunnlag for maktmidler og 

aksjoner fra havnearbeiderne og NTF. Holships advokat var svært aktiv, særlig i materialet fra 

Dagens Næringsliv, men også i andre aviser og fremmet stadig argumenter om at dette i 

praksis utgjorde et monopol og var noe NHO måtte ta opp kampen mot. Et eksempel på dette 

er leserinnlegget «LOs slemme vikarbyråer» hvor han beskriver losse- og lastekontorene som 

vikarbyråer: 

Jeg sikter til losse- og lastekontorene i 27 norske havner som i praksis har monopol på losse- og 

lastearbeid. De er satt opp sammen med Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) i LO. Disse 

kontorene, som leier ut lossearbeidere for hvert oppdrag, ønsker å ta arbeid fra andre. I 

Stavanger prøver de å stjele jobben til medlemmer i Industri og Energi (LO) i Risavika. I 

Drammen prøver de å stjele jobben til faste ansatte hos min klient Holship (Skarning, 2014).  

Jeg skriver mer om rammen rundt faste ansettelser som inngår her senere, men sitatet 

illustrerer hvordan påstandene om monopol blir brukt som et svar på rammen om fortrinnsrett 

og havnearbeidernes juridiske krav i konflikten. Tolkningsrammen rundt monopol dukker 

også opp utenom sitater direkte fra Havne-Norge. I Aftenposten kan man for eksempel den 

18.02.2016 lese at «Konflikten dreier seg om hvem som skal gjøre hvilke jobber i havnene. 

Fra gammelt av har havnearbeiderne hatt monopol på enkelte oppgaver i de kommunale 

havnene. Etter hvert som transportnæringen forandres har disse avtalene blitt vanskeligere å 

tolke.» (Kagge, 2016). Rammen kan dermed forstås som et kraftig forsøk på å undergrave de 

sentrale moralske elementene i havnearbeidernes mest fremtredende tolkningsrammer og på 

den måten påvirke deres troverdighet og dermed styrke (Chong & Druckman, 2012) 

Tolkningsrammen rundt monopol eller organisasjonstvang er mer i direkte konflikt med de 

forståelsene som presenteres i arbeidernes tolkningsrammer, enn det rammen rundt 

effektivisering og modernisering er og kan forstås som en kontrende tolkningsramme 

(Matthes & Schemer, 2012). Implisitt i tolkningsrammen ligger det en ide om at det kanskje 

stemmer at man har rett til tariffavtale, men at man ikke kan innføre ordninger som påtvinger 

andre å underlegge seg de samme avtalene. Denne tolkningsrammen styrkes også av den 

konflikten som utspant seg mellom arbeidere på havnen i Risavika organisert i Industri og 

Energiforbundet og deres representanter (Chong & Druckman, 2007). Dette forbundet hadde 
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tariffavtale med Risavika havn og ønsket eksplisitt å beholde denne avtalen til tross for å ha 

tapt kampen om dette i diverse LO-organer. 

Den rammen jeg under kodingen har kalt faste ansatte, har også momenter ved seg som gjør 

den interessant å diskutere. Rammen kan kort oppsummeres som at den eksisterende 

ordningen med selvstyrte havnearbeiderkontor som operatører havnene kontakter for å utføre 

losse- og lastearbeid representerer en form for vikarbyrå som bryter med normene i det norske 

arbeidslivet. Rammen kobler seg på en moralsk dom LO selv har vært svært aktive i å 

fremme, som går på at vikarbyråer og midlertidige kontakter representerer en form for 

ansettelser som undergraver den norske modellen for arbeidslivet. Konklusjonen rammen 

legger opp til blir dermed at LO og arbeiderbevegelsen selv burde gå inn for å avvikle 

ordningen med laste- og lossekontorer og heller sørge for at de som skal utføre havnearbeid er 

fast ansatte hos operatørene.  

I materialet ser man særlig denne tolkningsrammen i innlegg og intervjuer fra aktører fra 

Havne-Norge, NHO og bedriftsforbundet, rammen tas i liten grad i bruk av journalister selv. 

Det kanskje klareste eksempelet finner man i leserinnlegget fra Nicolay Skarning jeg har 

omtalt over, hvor selv tittelen «LOs slemme vikarbyråer» benytter seg av denne rammen. I 

innlegget skriver han om hvordan LO lenge har kjempet mot vikarbyråer og usikre 

ansettelser, men at «LOs motstand blir hul når organisasjonen selv er med på å opprette 

vikarbyråer» (Skarning, 2014). Et eksempel som peker mot hvilke konklusjoner 

tolkningsrammen legger opp til, kan man finne i et innlegg fra direktøren i Norsk 

Havneforening hvor han skriver:  

Ved å la havnearbeiderne bli fast ansatt i terminalselskaper vil en sikre intensjonen bak ILO-

konvensjonen, samtidig som en enhetlig organisering av arbeidskraften i havneoperasjonen. En 

enhetlig organisering av havneopperasjonen vil sikre økt effektivitet og dermed sørge for at 

sjøtransportens konkurransekraft styrkes. Jeg mener at tiden er overmoden for å sikre ILO-

konvensjonen og gi havnearbeiderne fast tilsetting i terminalselskapet. En fast tilsetting som 

ikke sikrer bare en minstelønn (Listheim, 2014).  

Disse to eksemplene peker mot to ulike funksjoner av rammen. Den første av disse er at den 

snur på forventningene og rollene i konflikten ved å fremstille NHO og Havne-Norge som de 

som kjemper for faste ansettelser og gode arbeidsforhold for havnearbeiderne. Den andre 

funksjonen er å peke på hvordan rettighetene til de eksisterende havnearbeiderne og 

intensjonene bak ILO regelverket vil kunne ivaretas gjennom faste ansettelser heller en 

gjennom fortrinnsretten og de eksisterende rettighetene havnearbeiderne har opparbeidet seg. 
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Det siste sitatet understreker også hvordan tolkningsrammene brukt av Havne-Norge i stor 

grad lar seg kombinere med hverandre, ved å både inkludere rammen rundt faste ansettelser, 

rammen rundt effektivisering og til dels miljørammen i samme avsnitt.  

Som nevnt innledningsvis kjennetegnes starten av den åpne konflikten også av det jeg har kalt 

offensive medieutspill. Det jeg refererer til med denne beskrivelsen er en serie utspill og 

artikler som virker å ha inngått i Havne-Norges strategi, spesielt med fokus på lønn og 

arbeidstid for havnearbeiderne. Disse utspillene er ikke noe som dukker opp som klare 

tolkningsrammer i kodingen, men aspekter ved artikler og uttalelser som legges vekt på i 

intervjuene med aktørene. Disse utspillene fungerer også sammen med tolkningsrammene 

som en viktig kontekst for hvordan de skal forstås, slik sitatet fra et av intervjuobjektene fra 

havnearbeidernes støttespillere viser:  

Når monopol på en måte blir presentert i samme setning som at de ikke gidder å jobbe, at de 

liksom ikke møter på vakt som noen av overskriftene var. Så kan jeg skjønne at det vekker en 

sånn, hvorfor i all verden er det organisert sånn, men det var jo ikke liksom sannheten, for 

sannheten var at de ville ha bort denne eneretten fordi de heller vil ha noen som kan gjøre 

jobben billigere (Intervju #2. Februar 2019). 

 

Både lønn og arbeidstid dukker opp allerede i innlegget «verdens dyreste lunsj» hvor man kan 

lese om havnearbeiderne at «I Oslo tjener de i snitt 600.000 kroner i året og arbeidstiden er i 

snitt 28,5 effektive timer i uken.» (Oslo Havn et. al. 2013) De samme påstandene finner man 

også i en artikkel i Dagens Næringsliv den 25.11.2013 hvor styreleder i Oslo havn siteres på 

at «Undersøkelser vi har foretatt, viser at losse- og lastearbeider i Oslo Havn tjener over 

605.000 kroner i året med et gjennomsnittlig arbeid på 28,5 timer i uken.»  I samme artikkel 

svarer nestleder for Transportarbeiderforbundet at dette er en falsk fremstilling, at 

havnearbeidernes grunnlønn er lav og ligger på 170 kroner timen og at eventuelle høye 

lønninger er et resultat av overtid og ubekvem arbeidstid (Dagens Næringsliv, 2013). 

Uenighetene rundt disse uttalelsene dukket opp i intervjuene både med havnearbeiderne og 

deres støttespillere og fra Havne-Norge. 

Et av intervjuobjektene koblet disse uttalelsene til det som ble beskrevet som 

forbrukerperspektivet på konflikten og argumenterte for at de større mediehusene først var 

interessert i konflikten når det ble fremstilt som noe som kom til å ramme forbrukere.  
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Jeg mener at de appellerte på en måte til folk flest gjennom forbrukerperspektivet, hvis man kan 

kalle det det, istedenfor å opplyse folk om hva som egentlig foregår i arbeidslivet, […]. De la på 

en måte opp til en splitt og hersk, at det ble mye enklere for arbeidsgivere og NHO til å drive 

splitt og hersk blant arbeidstakere fordi de satt grupper opp mot hverandre og du hadde 

overskrifter som for eksempel at havnearbeiderne tjente alt for mye, da kan det vekke en slags 

misunnelse. Du hadde overskrifter som at havnearbeiderne kan hindre julegavene i å komme 

frem, da vekker du litt panikk[…]. Ingen av de to påstandene var sanne, men allikevel så har du 

på en måte lagt en grobunn hos folk flest mot havnearbeiderne (Intervju havnearbeidersiden #2. 

Februar 2019). 

 

Det er i utgangspunktet ikke unaturlig at mediene forsøker å koble sin dekning av en 

arbeidslivskonflikt til hvordan det som skjer rammer den individuelle leseren. Dette stemmer 

godt overens med litteratur rundt medielogikk og nyhetskriterier (Allern, 2001) og ideen om 

at disse kan brukes for å få gjennomslag for sine tolkningsrammer (Ihlen & Allern, 2008). 

Samtidig ser man i sitatet en anklage om strategisk bruk av tendensene i medielogikken til 

fordel for den ene parten i konflikten. Lønn og arbeidstid var i fokus i kommunikasjonen fra 

Havne-Norge fra det første avisinnlegget. Det er også interessant at intervjuobjektet kobler 

disse tendensene opp til bredere trender i dekningen av streiker:  

 

Altså du ser jo forbrukervinklinga i veldig mange andre saker også hvor du, enten så er det 

kanskje pilotene som truer med streik og da mister du ferien din, du har oljearbeiderne som 

liksom tjener alt for mye penger og da blir du misunnelig. Mediene har i stor grad svikta sitt 

samfunnsansvar føler jeg da, med den der opplysende, at det å kreve en tariffavtale for eksempel 

det er jo ikke hårreisende det er ganske grunnleggende rettighet, mener jeg da, men da 

istedenfor å liksom vinkle det den veien og opplyse mer så har de liksom gått mer i den der 

generere klikk og litt mer engasjement. Du får jo ofte det hvis du kan rette sinnet ditt mot noe 

det er liksom grunnleggende feil at det blir et politisk splitt og hersk landskap hvor man setter 

arbeidsfolk opp mot hverandre istedenfor å rette sinnet sitt oppover (Intervju 

havnearbeidersiden #2. Februar 2019). 

 

Som nevnt kan man velge å koble slike tendenser i dekningen av streiker til medielogikk og 

nyhetskriterier. En konkurrerende forståelse av fenomenet ville være å koble dekningen til 

ideologi og overordnede utviklinger i samfunnet med konsekvenser for landskapet 

organisasjoner og aktører befinner seg i. En slik forståelse er blant annet fremmet av Nafstad 

et. al. (2007) som i en studie av språkbruk i norske medier fant en drastisk økning i 

individualistisk språk, forstått som bruk av ord som «meg, jeg, valgfrihet og brukere» samt en 

like drastisk nedgang i forekomster av ord som solidaritet, plikt, samhold og likhet. De kobler 

dette til fremveksten av det de omtaler som en globalisert nyliberal kapitalistisk ideologi som 

innebærer at samfunnet har beveget seg mot et hegemoni for ekstrem individualisme (Nafstad 

et al., 2007). Som jeg har gjort rede for tidligere i denne oppgaven, kan ideologi forstås som 

en av de faktorene som spiller inn på effekten av tolkningsrammer, som bidrar til om den 
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forstås som sterk eller svak (Chong & Druckman, 2007). Ideologiske aspekter ved dekningen, 

som et fokus på forbrukere, kan etter en slik forståelse fungere som en kraftig kontring av 

konkurrerende tolkningsrammer fra havnearbeiderne og deres støttespillere siden det kobler 

konsekvensene av streiken til hegemoniske forståelser av individets plass i samfunnet som 

forbruker. Det ene eksempelet gitt av intervjuobjektet på forbrukervinklingen, påstander om 

at konflikten på havnene kunne påvirke julegavehandelen, refererer til en artikkel i VG den 

27.11.2019. Artikkelen åpner med et sitat fra styreleder i Oslo Havn:  

[…] at de er nødt til å vurdere å stenge deler av Oslo Havn som følge av konflikten med losse 

og lastearbeidere. - Jeg tror ikke det vil skje før i neste uke, men da er det absolutt en fare for 

det hvis LO tillater at denne konflikten får lov til å utvikle seg. Det betyr at alle containerne som 

kommer fra Europa til Oslo med julegaver, risikerer å bli stående på havnen eller ikke bli losset 

på havnen. Som kjent er det også slik at flybensinen til Gardermoen losses over Oslo Havn 

(Haugan & Johnsen, 2013). 

Her ser man både et fokus på konsekvenser slik jeg har pekt på ovenfor, og en klar 

plassering av ansvaret for disse konsekvensene hos LO, NTF og havnearbeiderne.  

Det at denne dekningen hovedsakelig var til stede i en artikkel i hele utvalget er en god 

anledning til å si noe om fordelingen av artikler i utvalget mellom de ulike inkluderte avisene. 

En enkelt artikkel av de mange tusen som ble skrevet om konflikten, fremstår smått, men når 

man ser på hvordan artiklene er fordelt, finner man at VG i liten grad dekket konflikten, det er 

kun 11 artikler i mitt utvalg. Artikkelen som er sitert over, er for eksempel den eneste 

artikkelen i utvalget fra VG i 2013.  

 

Dersom man ser på hvor tolkningsrammene som er mest fremtredende dukker opp, merker 

man også at de ikke er jevnt fordelt mellom de ulike kildene. De to mest fremtredende 

tolkningsrammene jeg har identifisert som er koblet til havnearbeiderne og deres syn på 

konflikten, dukker mer opp i Klassekampen en det konkurrerende tolkningsrammer gjør. De 

to mest fremtredende tolkningsrammene knyttet til Havne-Norge og arbeidsgiverne dukker 

mest opp i Aftenposten. Disse tallene bør også kontekstualiseres i forhold til hvor mye 

dekning de ulike mediene hadde av konflikten til å begynne med. Du kan se hvordan de fire 

vanligste tolkningsrammene er fordelt i materialet i figurer under.
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Figur 4 Utvalgte tolkningsrammer fordelt etter avis 

Når man tar høyde for disse faktorene, ser man noen tendenser i materialet. De to 

tolkningsrammene som er knyttet til havnearbeiderne og deres støttespillere, er ikke 

overraskende mest fremtredende i Klassekampen. Mer overraskende er det at den ene av 

disse, tolkningsrammen knyttet til ILO og fortrinnsretten, også er den som dukker opp oftest i 

materialet fra Aftenposten. En mulig årsak til dette er at Aftenposten er en Oslo-basert 

lokalavis, og at konflikten i Oslo havn var sterkere knyttet nettopp til fortrinnsretten. I 

Aftenposten ser man også at tolkningsrammen om modernisering og effektivisering som jeg 

hovedsakelig har knyttet opp til Havne-Norge og arbeidsgiverne, dukker opp nesten like ofte 

som tolkningsrammen om fortrinnsretten. Mens denne tolkningsrammen er kodet i rundt 8% 

av artiklene Klassekampen har skrevet om konflikten, er den kodet i 28% av artiklene i 

Aftenposten. Dette kan også være et resultat av de lokale variasjonene i konflikten, men 

representerer like fullt et avvik fra de andre kildene.  

Den andre av de mest fremtredende tolkningsrammene knyttet til Havne-Norges perspektiv på 

konflikten, hvor det sentrale problemet blir beskrevet som organisasjonstvang og monopol til 

fordel for havnearbeiderne, dukker også opp langt hyppigere i Aftenposten enn den gjør i 

Klassekampen. Kanskje mer signifikant er det at det er den tolkningsrammen som dukker opp 

hyppigst i artiklene fra VG. Her må jeg igjen understreke at antallet artikler VG skrev om 

konflikten i utgangspunktet var veldig lavt, og at disse tallene derfor ikke nødvendigvis kan 

sammenlignes direkte med tallene for de andre kildene. Samtidig har VG nasjonalt 

nedslagsfelt og er blant de avisene i utvalget med størst opplag. 
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Blant avisene som inngår i utvalget er det kanskje ikke overraskende at Dagens Næringsliv 

skiller seg fra de resterende i hvilke tolkningsrammer som er mest fremtredende. 

Tolkningsrammene jeg over har knyttet til Havne-Norges syn på konflikten er de mest 

fremtredende i avisen, fulgt av ILO og Fortrinnsretten. Spesielt tolkningsrammen rundt 

monopol og organisasjonstvang er merkbart mer fremtredende i Dagens Næringsliv enn den 

er hos de andre avisene (med unntak av det lille utvalget fra VG). Til dels kan dette kanskje 

forklares med at DN i større grad enn de andre avisene gav plass til dekningen av 

rettsprosessen rundt boikotten av Holship i Drammen, en prosess hvor anklager om monopol 

og tvang var sentrale i bedriftens argumenter. Også det at avisen gav forholdsvis stor plass til 

tolkningsrammene rundt fortrinnsretten og ILO kan muligens knyttes til avisens dekning av 

disse prosessene, siden ILO og fortrinnsretten i mange tilfeller var havnearbeidersidens 

argument i den samme tvisten. DN var også den valgte kanalen for en debatt mellom aktører 

fra Bedriftsforbundet og NHO rundt hva slags holdninger arbeidsgiverorganisasjonene skulle 

ha til saken og arena for forsøk fra bedriftsforbundet på å få regjeringen til å spille en mer 

aktiv rolle i deres forsøk på å endre avtaleverket. Samtidig kan man også tolke materialet i 

retning av at DN i større grad fungerte som et organ for arbeidsgiversiden av konflikten, og 

som den kanalen de prioriterte å nå ut gjennom. Intervjuobjektet fra Havne-Norge går langt i å 

peke i den retningen i sin argumentasjon for at DN måtte inkluderes i datamaterialet «det 

synes jeg nesten du må gjøre, for Dagens Næringsliv er jo hoved-informasjonskilden til 

arbeidsgiversiden, så det som står i Dagens næringsliv påvirker arbeidsgiversiden og 

hvordan deres oppfatninger dannes. Få unntatt undertegnede leser Klassekampen» (Intervju 

Havne-Norge. Februar 2019). Han understreker allikevel at DN alene ikke var viktigst som 

kanal for kommunikasjonen, men at man gjennom DN nådde ut til en spesifikk målgruppe:  

De lagde det jeg kaller liksom featureartikler, to tresiders oppslag som jeg tror hadde stor 

innflytelse på hvordan arbeidsgiversiden, kapitalistklassen som det nå skal hete i henhold til 

Klassekampen og Rødts prinsipprogram, hvordan de oppfattet situasjonen. Det må du nesten ha 

med for ellers blir det feil (Intervju Havne-Norge. Februar 2019). 

Når intervjuobjektet fra havnearbeidersiden i intervju #2. snakker om sin opplevelse av 

dekningen, argumenterer vedkommende for at Klassekampen hadde opplysende dekning hvor 

avisen i stor grad forsøkte å forklare hva konflikten handlet om. Dekningen fra de større 

mediehusene var vedkommende mer kritisk til. Samtidig peker intervjuobjektet på at 

Aftenposten allikevel hadde spilt en viktig rolle gjennom avdekningen av det hemmelige 

strateginotatet avisen publiserte. Når man ser på tolkningsrammene som dukket opp i Nordlys 
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sin dekning av konflikten, ser man klart at tolkningsrammene jeg knytter til 

havnearbeidersiden av konflikten er mest fremtredende og at de til sammen dukker opp to 

ganger så ofte som tolkningsrammene knyttet til Havne-Norge. Samtidig poengterer et av 

intervjuobjektene at vedkommende i liten grad var fornøyd med dekningen i Nordlys. Ifølge 

intervjuobjektet var problemet i liten grad den dekningen man fikk, men heller at mengden 

oppmerksomhet og dekning saken fikk var utilstrekkelig: 

Nordlys nærmest boikotta oss sånn jeg opplevde det. Jeg tror dem følte seg underlegne ITromsø 

på det tidspunktet og allerede trakk seg ganske fort ut[…] dem hadde nok noen forsøk, men om 

det ble politisk bestemt at detta var en uinteressant konflikt for dem eller at dem ikke ville dekke 

den av en eller annen grunn det veit jeg ikke, men etterhvert blei jo det veldig dårlig, […]uansett 

hva vi gjorde så blei ikke, mediedekninga blei dårlig, vi fikk ikke den dekninga vi mente vi 

burde ha, ut ifra viktigheten av krava, størrelsen på konflikten og alt det der (Intervju 

Havnearbeidersiden #1. Februar 2019). 

 
Denne misnøyen med pressedekning dukker opp flere steder både i intervjuene og i materialet 

fra de ulike avisene. I et leserinnlegg sendt i Klassekampen 12.03 2015 kan man for eksempel 

lese at havnearbeiderkonflikten er en konflikt som  «tilnærmet har vært fraværende i media i 

mer en seksten måneder» (Holm, 2015). Pressens rolle i konflikten understrekes også av en 

skribent i Klassekampen som tidlig i konflikten, i januar 2014, skriver at «Den første 

konflikten [i året] står i norske havner, der arbeidsgiversida – med tilnærmet full støtte fra 

mainstream- media – vil knekke havnearbeiderne og deres fagforening for å kunne overlate 

lasting og lossing til skipsmannskap på tredje verden-lønninger.» (Bjerke, 2014) 

Fra intervjuobjektet fra Havne-Norge virker det ikke som om det eksisterer noen tilsvarende 

misnøye med pressedekningen, i hvert fall ikke på det tidspunktet intervjuet ble gjennomført. 

Han beskriver dekningen som «noenlunde grei» og at det som eventuelt var av feil og 

mangler ikke var noe som «plagde nattesøvnenen min» (Intervju Havne-Norge. Februar 2019)  

For å gi et bedre inntrykk av hvordan de ulike tolkningsrammene jeg har kodet var fordelt i de 

ulike avisene i utvalget har jeg inkludert en enkel oversikt over de fire mest utbredte 

tolkningsrammene under. Prosentregningen tar utgangspunkt i antall artikler 

tolkningsrammen totalt forekommer i under kodingen av mitt materiale. 
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Tolkningsramme VG Klassekampen Aftenposten Nordlys  DN Total  

Rett til tariffavtale 1(9%) 30 (17,75%) 9 (15, 78%) 8 (16,32) 6(12%) 54 

ILO/fortrinnsrett 1(9%) 19 (11, 24%) 17 (29,82%) 8 (16,32) 8(16%) 53 

Organisasjonstvang/monopol 4(36,36%) 10 (5, 9%) 11 (19,29%) 4 (8,16%) 17(34%) 46 

Effektiv/modernisering 0 13 (7,69%) 16 (28%) 4 (8,16) 10(20%) 33 

Figur 5 Utvalgte tolkningsrammer etter avis, skjema. 

Opplevelsen av dekningen i de tidlige fasene av konflikten spilte også en viktig rolle for tiltak 

som skulle bli viktige for havnearbeiderne og deres støttespillere i det som kom til å være en 

langvarig kamp. Et aspekt av den moderne medievirkeligheten og det hybride mediesystemet 

(Chadwick, 2017) er hvordan nye og gamle medier eksisterer side om side. I konflikten på 

norske havner er dette tydeligst i rollen sosiale medier endte opp med å spille. Kanskje 

viktigst var bloggen Bryggesjauerfrue, som både trekkes frem av flere intervjuobjekter og er 

synlig i dekningen fra tradisjonelle medier. I intervju for denne oppgaven beskrev skribenten 

bak Bryggesjauerfrue motivasjonen for å starte bloggen og relasjonen til tradisjonelle medier 

slik:  

Jeg har egentlig aldri vært glad i å skrive noe sånt, brukt veldig lang tid på formuleringer og 

sånne ting, men jeg satt og skrev det samme i alle [kommentarfelt]. Til tider var det jo liksom 

seks sju artikler ute samtidig og så liksom sitter du og gjentar det du sa i forrige artikkel i neste 

artikkel. Så var det jo veldig populært med fotballfrue, det var vel hu som var stor da, og så bare 

sendte jeg melding til en venninne og bare, nå skal jeg søren meg starte bryggesjauerfrue 

liksom, og så pokker heller, bare gjorde det. For å liksom samle alt på et sted (Intervju 

havnearbeidersiden #2. Februar 2019). 

 

Oppstarten av bloggen kan dermed kobles direkte til ett ønske om å imøtegå påstander fra 

Havne-Norge rundt konflikten, både i form av tolkningsrammer og andre utsagn og for å 

samle den responsen som ellers ble gjort i kommentarfelt og på Facebook på et sted. Her ser 

vi deler av den dynamikken som ble pekt ut av Guggenheim et al. rundt dynamikken mellom 

tolkningsrammer i tradisjonelle og sosiale medier (Guggenheim et al., 2015) hvor og 

konsekvensen av det hybride mediesystemet slik dette er presentert av Chadwick (2017) 
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Også Facebook blir trukket frem av begge intervjuobjektene fra havnearbeidersiden som 

viktige underveis i konflikten, spesifikt om sosiale medier sier det ene intervjuobjektet:  

Jeg mener at det har vært gull verdt, det har på en måte holdt liv i kampen, føler jeg da. Sosiale 

medier har bidratt til å spre arrangementer, støttearrangementer, blokadevakter, sånne ting. Og 

mer på en måte retta mot de som har lyst til å hjelpe til og bidra også. Så det har vært, jeg mener 

det har vært ganske avgjørende for at de har kunnet stå så lenge som de har i den kampen der 

(Intervju havnearbeidersiden #2. Februar 2019). 

 

Det er flere relevante aspekter ved dette sitatet. For det første peker det på en klar betydning 

og nytte av sosiale medier for kommunikasjon underveis i en streik. Samtidig peker det mot 

en bruk av disse kanalene som ikke nødvendigvis fremstår som noen rival til den 

kommunikasjonen som finner sted innenfor de tradisjonelle mediene, men heller noe som er 

et effektivt og nyttig virkemiddel for kommunikasjon med støttespillere og aktivister som 

kunne tenke seg å stille opp for å hjelpe til. En slik funksjon av sosiale medier kan forstås som 

at den bidrar til det Kollman beskriver som konfliktutvidelse, ved senke terskelen for 

deltagelse (Kollman, 1998). Denne funksjonen er ikke noe mindre viktig enn den som tar 

sikte på å overbevise publikum, men beskrives som ganske avgjørende for at streiken kunne 

vare så lenge som den gjorde. Det andre intervjuobjektet fra havnearbeidersiden beskriver 

funksjonen til støttesiden som ble satt opp på Facebook for å spre informasjon om 

havnearbeiderstreiken slik:  

 

Den fungerte nok bare som en informasjonsspreder om hvem skreiv i dag eller skriver i dag, 

eller har skrivi noe nå. Folk hadde en side å gå til for å finne ut det dem behøvde om 

havnearbeidera, det tror jeg. Det var ikke avhengig av å leite etter det sjøl, de kunne gå inn der 

og se meldinga om en avisartikkel, om det var dritt eller om det var allright (Intervju 

havnearbeidersiden #1. Februar 2019). 

 

Dette synet bygger opp under forståelsen av facebooksiden som noe som hovedsakelig var 

nyttig til internkommunikasjon og spredning av informasjon blant de som var engasjert i 

konflikten fra før.  

 

Bruken av blogger som kanal for kommunikasjon gjennom konflikten trekkes frem av begge 

intervjuobjektene fra havnearbeidersiden som mer ensidig positivt og vellykket enn bruken av 

Facebook, men også her har aktørene brukt mediet på ulike måter. Bloggen 

«Bryggesjauerfrue» trekkes frem av det ene intervjuobjektet som den virkelige 

suksesshistorien når det gjelder bruk av egenkontrollerte nye medier: 
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[Navn] sin blogg mener jeg at var jævlig viktig når hu starta den, og lenge var den jævlig viktig, 

for hu beskreiv jo Oslo da i hovedsak og fikk frem mye dritt som bryggesjauera opplevde. Og 

den var nok jævlig viktig i mobiliseringa av fagrørsla for hu blei jo, ja hu vant, eller 

bryggesjauera vant mye på hennes blogg, det er jeg ikke i tvil om. Og jeg mener at den var 

veldig for seg, hu skreiv godt, skapte interesse (Intervju havnearbeidersiden #1. Februar 2019). 

 

Også her legges det vekt på den rollen mediet hadde for mobiliseringen av støttespillere og da 

spesielt innenfor fagforeningsbevegelsen. Bloggen tilskrives også å ha vært i stand til å få ut 

informasjon om den kampanjen bryggesjauerne følte seg utsatt for, noe man kan forstå som 

en form for kontring av tolkningsrammene brukt av Havne-Norge (Chong & Druckman, 

2012), for å motarbeide noe av den opplevde feilinformasjonen som ble spredt i tradisjonelle 

medier. Samtidig trekker det samme intervjuobjektet frem hvordan «Bryggesjauerfrue»-

bloggen spilte en viktig rolle fordi den i seg selv fungerte som en måte å få plass og 

oppmerksomhet på i tradisjonelle medier: 

 

Det var jo flere presseorganer som intervjua henne og lagde portrett og skreiv om henne og sånn 

og det var jævlig viktig for dem. Ikke minst sånn internt blant bryggesjauera i hele landet. Så jeg 

mener det var helt uvurderlig og helt nødvendig (Intervju havnearbeidersiden #1 Februar 2019).  

 

Også i materialet som inngår i mitt datautvalg for oppgaven finnes det artikler som ser ut til å 

ha oppstått direkte som en følge av bloggen Bryggesjauerfrue. Denne funksjonen, hvor 

bruken av nye medier spiller inn på dekningen i tradisjonelle medier, passer godt med 

teoriene rundt hybride mediesystemer som jeg har gjort rede for tidligere i oppgaven 

(Chadwick, 2017) og peker mot at nye mediers betydning i stor grad må forstås i kombinasjon 

med de tradisjonelle mediene, heller enn som noe som erstatter dem. 

 

Det andre intervjuobjektet drev også en blogg under konflikten, men denne så ut til å fylle 

andre roller og nå en annen målgruppe enn det Bryggesjauerfruebloggen gjorde. I stedet for å 

forsøke å nå ut bredt lå fokus her på å analysere konflikten for å forsøke å forklare hvorfor 

konflikten tok den formen den gjorde, hva det var motparten forsøkte å gjøre og som et arkiv 

over innlegg sendt til og publisert i diverse tradisjonelle medier. Også denne bloggen 

beskrives, iallfall av intervjuobjektet selv, som vellykket i forhold til disse målsetningene 

(Intervju havnearbeidersiden #1. Februar 2019). Vedkomnes blogg kan dermed sies å passe 

inn under Ryans forståelse av hvordan kommunikasjonen ser ut innenfor «social movement 

unionism» (Ryan, 2004) hvor en viktig funksjon er å definere og posisjonere konflikten blant 

deltakerne.  
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På spørsmål om hvorfor bloggen Bryggesjauerfrue ble såpass vellykket som ett middel for å 

nå ut til et bredere publikum, peker det ene intervjuobjektet på hvordan den, i tillegg til å være 

velskrevet, på en god måte klarte å gjøre bruk av medias tendens til å lete etter det personlige 

og relaterbare i nyhetssaker. At den på mange måter ble skrevet med sikte på 

rampelysseksjonen av avisene, heller enn på arbeidslivsdelen. Innenfor medieforskningen har 

man en lang tradisjon for forskning på hvordan en forståelse av medielogikk kan være nyttig 

innenfor strategisk kommunikasjon. Bloggen kan dermed sies å ha utnyttet medielogikk og 

nyhetskriterier (Allern, 2001) ved å fokusere på det personlige og relaterbare. Selv beskriver 

intervjuobjektene denne forskjellen mellom de to bloggene, deres nedslagsfelt og spredning, 

mer som et resultat av ulikt fokus og ulike målsetninger enn som noe som skal forstås som 

ulik grad av suksess. Noe som understreker ideen om at medier alene ikke dikterer hva de 

brukes til eller effekten av deres bruk i kommunikasjon. Det at sosiale medier kan være nyttig 

til å spre informasjon og synspunkter til et bredt publikum i ett tilfelle betyr ikke at all bruk av 

det samme mediet gjøres med sikte på å nå ut til et bredt publikum. Forståelsen av sosiale 

medier som viktig i interne funksjoner underveis i streiken kan også lett plasseres innenfor de 

interne funksjonene til mediedekning lansert av Seip som jeg har omtalt tidligere, altså interne 

funksjoner som er viktige for det interne samholdet, for samhold mellom ledelse i forbundene 

og de streikende og som intern motivasjon for innsats (Seip, 1996). Eller innenfor det Ryan 

beskriver som kommunikasjon for social movement unionism (Ryan, 2004). Alle disse 

funksjonene ser ut til å ha vært godt ivaretatt gjennom bruk av sosiale medier blant 

havnearbeiderne og deres støttespillere. 

 

Verken i materialet eller gjennom intervjuene får man inntrykk av at sosiale medier ble 

anvendt som et viktig virkemiddel blant aktører i Havne-Norge under konflikten. Man ser 

ikke noen tilsvarende kanaler til bloggene og heller ikke dedikerte facebooksider, eller 

kampanjer i sosiale medier. Basert på det materialet som inngår i mitt utvalg, kan jeg ikke 

fullstendig utelukke at aktører i Havne-Norge eller deres støttespillere tok i bruk sosiale 

medier overhodet, det kan for eksempel tenkes at noen av havnene eller bedriftene som var 

involvert i konflikten, benyttet seg av sine eksisterende kanaler på sosiale medier for å spre 

deres syn på konflikten. Men verken intervjuobjektene eller materialet fra de tradisjonelle 

mediene refererer til disse kanalene. I intervjuet med representanten for Oslo havn fremstiller 

han dette i deres tilfelle som en vurdering rundt havnens rolle: «Da er vi tilbake til at havnen 

ikke egentlig hadde noen rolle, så det da å sette i gang en prosess for å være med i sosiale 
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medier føltes ikke riktig da.» (Intervju Havne-Norge. Februar 2019). Denne vurderingen kan 

selvsagt forstås som et enkeltstående eksempel som kun forklarer hvorfor Oslo havn ikke 

gjorde bruk av alternative kanaler i sin kommunikasjon rundt konflikten, men det kan også 

peke mot en bredere årsak til at dette ikke ser ut til å ha vært fremtredende for Havne-Norge 

generelt. Havnearbeiderne og deres støttespillere kan forstås som en samlet enhet bestående 

av ulike deler. Selv om man kan snakke om Støttegruppen for havnearbeiderne, 

havnearbeiderne selv, Norsk Transportarbeiderforbund, familie og venner av havnearbeiderne 

og støttespillere fra politiske organisasjoner og miljøer, fungerte de underveis i konflikten 

med en samlet agenda som koordinerte med hverandre. Motparten i konflikten kunne variere 

fra operatører på havner som ansatte eller ikke ansatte havnearbeidere, kommunale foretak 

under politisk ledelse som driftet havnene, eller transportselskaper som benyttet seg av 

havnene og NHO som bistod sine medlemsorganisasjoner under konflikten. Det kan derfor 

fremstå som mer usikkert hvem som kunne tatt ansvar for kampanjer på for eksempel sosiale 

medier.  

Denne forståelsen av Havne-Norge som mer splittet enn motparten kan også underbygges av 

intervjuet med representanten fra Oslo havn som i sin evaluering av konflikten trakk frem 

hvordan mange av havneaktørene i Norge var tilfreds med å ta en noe passiv rolle heller enn å 

aktivt ta del i konflikten.  

Min vurdering er at jeg synes at de andre arbeidsgiverne i de andre havnene, unntatt de fire vi 

snakker om og delvis Ålesund, havneadministrasjonene i de andre havnene var noen skikkelige 

pyser som ikke turte gå inn i disse problemstillingene. Det var skikkelig dårlig, alle bare trakk 

seg unna. […]  La oss si at det var to strategier der ute, den ene var at vi har lokale løsninger 

som egentlig er ganske ok så vi sitter bare stille i båten og den andre var at vi sitter stille i båten 

fordi vi har dårlige løsninger men vi vil ikke ha noe bråk. Så det ble jo i praksis, Risavika havn, 

Tromsø havn og Oslo havn som tok belastningen eller som fikk juling eller som ble utsatt for 

press og mindre hederlig omtale mens de andre havnene liksom forsvant (Intervju Havne-

Norge. Februar 2019). 

 

En annen mulig forklaring på fraværet av sosiale medier hos aktørene fra Havne-Norge kan 

være hvilke målgrupper aktørene hadde behov for å nå med sin kommunikasjon. 

Intervjuobjektet fra Oslo havn peker på verdien og behovet for å kommunisere sitt syn dersom 

man ønsker politiske endringer og sier det må eksistere en hvis «resonans» i befolkningen. På 

et abstrakt plan kan man også se for seg at økt oppslutning om politiske partier som hadde 

vært villige til å støtte Havne Norges syn på konflikten, kunne være nødvendig for å få 

gjennom løsningene i en situasjon hvor avgjørelsene i rettsvesenet hadde vært annerledes. 
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Samtidig finnes det ikke noe tilsvarende behov for praktisk solidaritet til det man så på 

havnearbeidersiden av konflikten. Det fantes ikke demonstrasjoner og markeringer man måtte 

mobilisere til, og det ble ikke gjort noen forsøk på å kronerulle utgiftene i forbindelse med 

konfliktene. Det er også i liten grad normalt å forsøke å samle støtte til en konflikt på 

grasrotnivå hos arbeidsgiverorganisasjoner for å påvirke nivået av støtte fra 

sentralorganisasjonen, slik det for eksempel er hos LO. Aktørene som var involvert i 

konflikten, var også i liten grad selskaper med noen direkte relasjon til konsumenter og var 

derfor ikke veldig sårbare for den negative publisiteten som kunne oppstå i forbindelse med 

konflikten. Man kunne som privatperson og konsument forsøkt å boikotte varer som var blitt 

innført til Oslo gjennom Ylports containerdrift, eller som var fraktet med Norlines til Tromsø, 

men i realiteten fantes det få påvirkningsmuligheter ovenfor de sentrale aktørene. Et mulig 

unntak her er de kortvarige forsøkene på å legge press på Hurtigruten i en periode hvor de la 

om sine ruter for å gjøre det mulig for Norlines å losse sine varer på en privat havn utenfor 

Tromsø hvor det ikke var mulig å gjennomføre blokader (Emberland, 2016).  

Det at Havne-Norge i liten grad satset på sosiale medier betyr ikke at de ikke gjorde noen 

forsøk på påvirkning utenom tradisjonelle mediekanaler. Et interessant funn fra intervjuet 

med representanten fra Havne-Norge er hvordan intervjuobjektet trekker frem andre kanaler 

enn mediepåvirkning som viktige underveis i konflikten. Mer spesifikt bruken av direkte 

kontakt med myndigheter, relaterte aktører og arbeidsgivere på de ulike havnene, 

hovedsakelig i form av foredrag og presentasjoner. Intervjuobjektet pekte på hvordan de ikke 

i utgangspunktet så seg selv i noen konflikt med arbeiderne, men at deres rolle heller var det å 

fra «helikopterperspektiv» peke på aspekter ved hvordan havnene fungerte som stod i veien 

for å nå målene for vekst og fremgang i sjøtransporten. Intervjuobjektet peker i sine svar på 

hvordan man bestemte seg for å løfte noen av disse utfordringene til offentlig diskusjon som 

et resultat av at man ikke var i stand til å løse utfordringene i forhandlingene om vilkår med 

arbeidstakerforeningen i havnen. Dette førte til de oppslagene og medieutspillene som tidlig i 

konflikten satte mye av tonene for de grunnleggende uenighetene i Oslo. Etter den første 

høsten og vinteren var Oslo havn i mindre grad synlige gjennom den typen direkte 

presseutspill, men begrenset seg til å benytte seg av sin tilsvarsrett i nyhetsartikler og når de 

var spesielt misfornøyd om påstander havnearbeidersiden kom med i konflikten. Det 

intervjuobjektet trekker frem som en viktig aktivitet i den følgende perioden og som er mindre 

synlig i mediamaterialet, er en rekke foredrag holdt for relevante aktører om situasjonen og 

utfordringene i havnene. Intervjuobjektet beskriver det som at han holdt rundt 20 slike 
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foredrag for aktører som NHO, departementet og operatører og arbeidsgivere i de ulike 

havnene rundt omkring i Norge (Intervju Havne-Norge. Februar 2019). 

Disse foredragene handlet ikke utelukkende om behovet for endring i avtalene og ordningene 

rundt de organiserte havnearbeidernes arbeidsforhold, men inkluderte dette som en av flere 

faktorer som måtte få en løsning. Det at foredragene ble holdt både for eiere og operatører av 

norske havner og for politiske aktører peker mot at man ikke var fastlåst i en mulig løsning på 

problemstillingen, men at problemstillingen slik man opplevde den kunne løses både politisk 

og gjennom seier i den faktiske konflikten med havnearbeiderne.  

I materialet jeg har gått gjennom for denne oppgaven finner man ikke mye informasjon om 

tilsvarende forsøk på direkte lobbyvirksomhet fra havnearbeiderne og deres støttespillere. 

Man kan allikevel anta at noe slik aktivitet fant sted med tanke på at havnearbeiderkonflikten 

til slutt ble avgjørende for utskiftningen av ledelsen i det kommunalt eide Oslo Havn 

(Slettholm, 2016). Det man derimot finner er tilløp til den formen for alliansebygging Ryan  

(2004) diskuterer i teoriene rundt «soscial movement unionism». Man har gjennom streiken 

flere eksempler på at havnearbeiderne og deres støttespillere aktivt deltok, både i arbeidet 

rundt andre streiker og i generelle politiske sammenhenger som 1.mai (Solstad, 2015). To 

eksempler på denne formen for alliansebygging er særlig verdt å nevne som gode eksempler. 

Det første er et klassisk eksempel på gjensidig støtte mellom ulike fagforeninger, men med de 

ellers uvanlige samarbeidspartnerne Oslo Havnearbeiderforening og Yngre Legers Forening 

(YLF). Høsten 2016 var YLF involvert i en lengre streik rundt vaktordningene på norske 

sykehus (De Rosa, 2016) hvor blant annet havnearbeiderne stilte opp og deltok i arbeidet med 

streiken. Når havnearbeiderne et halvår senere hadde tapt saken sin i Høyesterett, ble det 

samlet inn penger i resten av fagbevegelsen til de som stod igjen uten arbeid, og de fikk støtte 

fra blant annet YLF. I en artikkel om pengestøtten forklarer lederen i YLF at til tross for at det 

ikke er tradisjon for at de gir denne formen for gaver, gjør de det her, blant annet fordi 

Havnearbeiderne var de første som stilte opp for oss i høst. De bidro til å spre budskapet vårt, 

og den solidariteten de viste var rørende. Nå så vi saken der det ble oppfordret til innsamling, og 

det skulle bare mangle at ikke vi bidrar med støtte til deres sak, understreker han. (Solstad, 

2017) 

Et annet eksempel finner man i at havnearbeiderne gjennom flere år for eksempel deltok i 

pride-paraden i Oslo som en del av initiativet Lesbians and Gays Support the Dockers. 

Medlemmer fra Rødt var initiativtakere til parolen, inspirert av den engelske filmen Pride 
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(2014) og solidaritetsaksjonene mellom streikende gruvearbeidere i England og LHBT-

bevegelsen (Engesbak, 2015). I et intervju i forbindelse med paraden i 2015 siteres leder i 

Oslo Bryggearbeiderforening slik: –Det er veldig fint å se at vi får denne støtten under årets 

parade. Vi synes dette er et strålende samarbeid. (Olguin, 2015).  

Begge disse eksemplene peker i retning av en strategisk bruk av allianser fra havnearbeiderne 

og deres støttespillere med sikte på å knytte bånd både til andre deler av fagbevegelsen og til 

bredere sosiale bevegelser som virker å ha vært viktig for underveis i konflikten.  

Som vi har sett er perioden jeg har kalt åpen konflikt preget av et komplekst og mangfoldig 

arbeid med kommunikasjon fra begge sidene av konflikten. Vi ser hvordan offensive 

medieutspill rundt lønn og arbeidstid spiller en viktig rolle for Havne-Norge, mens det fra 

havnearbeidersiden fremstår som viktig å få plassert utviklingen av konflikten og motparten 

innenfor en kontekst av overordnede problemstillinger som streikeretten og streikebryteri. 

Sosiale og nye medier ser ut til å spille en betydelig rolle for havnearbeiderne, mens Havne-

Norge bruker tid og energi på direkte påvirkning av relevante beslutningstakere. 

Avslutningsvis i denne analysen vil jeg se på hvordan konflikten sluttet og hvordan partene i 

konflikten i ettertid evaluerte den strategiske kommunikasjonen underveis.  

4.3 Avslutningen og etterspill 

Som nevnt andre steder i denne oppgaven er ikke alle aspekter ved konflikten i norske havner 

avgjort. I skrivende stund er det fremdeles politiske prosesser rundt havnen i Oslo som venter 

på avklaring, i Mosjøen kom nyheten om en endelig løsning i form av et kompromiss under 

forhandlingene i forkanten av en rettssak så sent som 14. mai 2019 (Lorentsen, 2019). I denne 

oppgaven har jeg allikevel avgrenset konflikten til slutten av 2016, og dermed til 

domsavgjørelsen i Høyesterett i desember 2016. Det var her det ble avgjort at 

havnearbeiderne ikke skulle ha lov til å benytte seg av boikott som middel for å etablere 

tariffavtaler, og at EØS-lovgivning rundt fri etableringsrett hadde forrang foran 

fortrinnsrettsbestemmelsen nedfelt i ILO konvensjonen.  

Denne noe antiklimatiske avslutningen satte strek for konflikten. I Oslo startet en lengre 

prosess hvor man blant annet har fått erklært havnen for en såkalt «port of convenience» 

(Boger, 2017), en havn som ikke følger internasjonale regelverk, og hvor en av de ledende 

medlemmene av den lokale havnearbeiderforeningen har fått rolle som inspektør for den 
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internasjonale transportarbeiderføderasjonen ITF (Solstad, 2018b). Hvorvidt døgnkontinuerlig 

drift har blitt oppnådd uten havnearbeiderne er foreløpig uvisst. I Mosjøen ventet man lenge 

på en rettsavgjørelse om hvorvidt det var snakk om en ulovlig lockout, før partene kom til en 

avtale i mai 2019, uten at havnearbeiderne fikk tilbake sine stillinger (Lorentsen, 2019). I 

Tromsø har flesteparten av havnearbeiderne funnet seg annet arbeid etter at streiken ble 

avblåst (Renå & Hasås, 2018), og i Risavika står fremdeles medlemmer av Industri og Energi 

for lossingen av skip. I en sak som til syvende og sist ble avgjort i rettssystemet skal man ikke 

overvurdere hva andre valg i løpet av konflikten kunne ha ført til, men ved å bygge på 

intervjuene med aktørene vil jeg forsøke å si noe om hva som kunne ha blitt gjort annerledes 

og hva vi kan lære av konflikten. Jeg vil her særlig fokusere på aktørenes opplevelse av 

kommunikasjonsarbeidet og relasjonen mellom aksjoner og strategisk kommunikasjon i 

arbeidslivskonflikter.  

Blant de teoretiske forståelsene som er mest utbredt rundt tolkningsrammer og deres funksjon, 

regner man stort sett med at tolkningsrammes effekt handler om at tolkningsrammene rammer 

inn en forståelser av for eksempel ett problemet på en måte som gjør denne forståelsen mer 

fremtredende i mottakerens psyke og verdensforståelse (Hallahan, 1999). En naturlig 

konsekvens av denne måten å se på tolkningsrammer på blir da at tolkningsrammer er på sitt 

mest effektive når den samme tolkningsrammen, og med den den samme problemforståelsen, 

moralske dommen og ønskede løsningen kan repeteres og ikke utfordres av eventuelle 

motstridende tolkningsrammer (Matthes & Schemer, 2012). Et viktig spørsmål når man 

undersøker den strategiske kommunikasjonen rundt en utstrakt konflikt som den som fant sted 

på norske havner, blir da hvordan man skal forholde seg til de motstridende og konkurrerende 

tolkningsrammene som fikk plass i mediene i løpet av konflikten.  

I dekningen av havnearbeiderkonflikten ser man ikke bare forskjellige tolkningsrammer som 

et resultat av ulike parter med motstridende interesser, men også ulike tolkningsrammer som i 

utgangspunktet representerer synspunktene til samme side i konflikten. I utgangspunktet er 

ikke dette unaturlig siden konflikten, til tross for at den ofte betraktes samlet, tok ulik form og 

hadde ulike konfliktpunkter på ulike steder. Et av intervjuobjektene fra havnearbeidersiden av 

konflikten beskrev dette slik: 
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Det var mange ting her som jeg tror gjorde dette vanskeligere enn det skulle, eller vanskeligere 

enn det behøvde, verken de streikende, forbund, forening, eller oss støttefolka greide nok å 

gjøre dette enkelt nok altså. Vi syntes selv det var litt komplisert, selv om jeg mener at vi 

skjønte hva det dreide seg om, men vi greide nok ikke å få det ordentlig frem (Intervju 

Havnearbeidersiden #1. Februar 2019). 

 
I gjennomgangen av materialet kan man se spor av den samme tendensen ved eksistensen av 

flere tolkningsrammer knyttet til havnearbeidersiden som i utgangspunktet beskriver ulike 

sentrale problemer konflikten handler om. Når de to mest fremtredende tolkningsrammene 

handler om retten til tariffavtale på sin arbeidsplass på den ene siden og at en spesifikk gruppe 

arbeidere burde få ta over jobben på en type arbeidsplass de i dag ikke var ansatt på på den 

andre siden, er det ikke unaturlig at tolkningsrammene kan bli oppfattet som motstridende 

eller i det minste forskjellige. Ett av intervjuobjektene knyttet denne problemstillingen direkte 

til det at konflikten på de ulike havnene rundt omkring i Norge i så stor grad ble bundet 

sammen:  

 

Egentlig burde man kanskje aldri gått med på premisset om å blande Oslo-konflikten med det 
som skjedde i Risavika. Annet enn at selvfølgelig de i Oslo, de hadde jo, var jo i solidaritet med 

de i Risavika og på en måte støtta de, men det var ikke derfor det ble konflikt i Oslo, i hvert fall 

ikke fra havnearbeidernes side. Det var bare et påskudd fra Oslo havn (Intervju 

havnearbeidersiden #1. Februar 2019). 

 

At konflikten ble betraktet samlet er samtidig ikke unaturlig siden den i alle de involverte 

delkonfliktene på en eller annen måte handlet om å forsvare etablerte rettigheter i arbeidslivet 

og spesielt de historiske rettighetene havnearbeiderne hadde oppnådd. Konfliktene ble også 

trukket sammen av kommunikasjonen fra Havne-Norge allerede fra publiseringen av 

«Verdens dyreste lunsj» (Oslo havn et al. 2013). Noen tolkningsramme rundt dette fremstår 

ikke i materialet jeg har gått gjennom, men man kunne spekulert i at en samlet 

tolkningsramme med fokus på forsvar av arbeideres rettigheter kunne løst noe av problemene 

rundt kompleksiteten. Tolkningsrammen rundt fagforeningsknusing kunne potensielt ha 

fungert som en slik samlende ramme, men ble i stedet i all hovedsak knyttet til de konkrete 

reaksjonene på handlinger underveis i konflikten.  

 

Aktørene fra Havne-Norge på sin side hadde ikke de samme problemene med de 

tolkningsrammene de brukte i løpet av konflikten. Her var det snakk om to fremtredende 

tolkningsrammer som i mye mindre grad kunne oppleves som å stå i konflikt med hverandre. 

Ideen om at effektivisering og at modernisering er utgangspunktet for de endringene i 

arbeidsforholdene aktørene fra Havne-Norge ønsket seg er ikke uforenelig med at problemet 
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her er organisasjonstvangen og den monopolsituasjonen arbeidsgiverne anså at 

havnearbeiderne hadde og arbeidet for å videreføre. Man kan heller snakke om en 

synergieffekt hvor tolkningsrammene bygger på hverandre og forsterker hverandres budskap, 

havnearbeidernes monopol er det som gjør det vanskelig å modernisere driften av havnene, og 

moderniseringen av havnene vil innebære å fjerne havnearbeidernes monopol.  Dette 

reflekteres også i intervjuet med en av de sentrale aktørene fra Havne-Norge som snakket om 

hvordan hans kommunikasjonsarbeid gjennom konflikten i stor grad fokuserte på nettopp 

fakta rundt effektivisering og hvilke endringer som måtte til for å gjøre havnene i stand til å 

konkurrere med den økende transporten av varer langs vei.  

 

En av de aspektene som gjør det komplisert å analysere en arbeidslivskonflikt med 

utgangspunkt i strategisk kommunikasjon, er det noe uavklarte forholdet mellom hva som 

regnes som kommunikasjon og hva som ikke gjør det. En streik er på sitt mest grunnleggende 

en interessekonflikt hvor parter forsøker å tvinge gjennom sin vilje gjennom midler som 

påfører motparten økonomiske tap. Det kan skje gjennom streiker, lockouts, blokader, nekt av 

overtid og så videre. Samtidig finnes det flere aspekter av den rent materielle kampen som er 

nært knyttet til kommunikasjon, slik som posisjonering for forhandling, sosialt press, politiske 

tiltak og kampanjer for å påvirke motpartens omdømme.  

Alle intervjuobjektene anså det som betydningsfullt hva slags informasjon som ble spredt i 

mediene og hadde reflekterte betraktninger rundt hvilke effekter pressedekningen hadde på 

konflikten. Men det er flere aspekter ved relasjonen mellom konflikt og kommunikasjon som 

kan være verdt å se nærmere på. 

Et av intervjuobjektene beskrev relasjonen mellom de ulike elementene slik: 

Jeg tenker at kommunikasjon er veldig viktig for å få ut bakgrunn på hvorfor man aksjonerer, 

men det henger jo på en måte sammen, for uten aksjonering så på en måte straffer du, med 

aksjoner kan du straffe noen, ved for eksempel blokader eller bare streikevest og flyers, så får 

du ut litt, men du blir litt mer synlig og fysisk i veien enn det, et presseoppslag kan overses da 

(Intervju havnearbeidersiden #2. Februar 2019). 

 

Sagt med andre ord kan man her se konturene av et perspektiv hvor kommunikasjon og 

aksjoner henger tett sammen. Man må kommunisere ut hvorfor man aksjonerer mot en 

motpart for at befolkningen skal forstå og akseptere de virkemidlene man tar i bruk. Dette 

stemmer godt med teoriene rundt funksjonen av mediedekning og legitimitet foreslått av Seip 

(Seip, 1996, 2013) Samtidig vil aksjoner ofte kunne fungere som noe som driver 
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mediedekningen og skaffer den oppmerksomheten man har bruk for. Denne dynamikken er til 

dels synlig også i datamaterialet fra de tradisjonelle mediene hvor dekning av aksjoner, enten 

som nyhetssaker når de skjer, eller om planer for fremtidige aksjoner går igjen i nyhetsstoffet 

(Gustad, 2016; Hellesnes, 2016b; NTB, 2013). Når man ser på eksemplene på dekning, virker 

det også som om oppslagene kan spille en rolle som advarsler eller forhandlingskort i 

konflikten. Artiklene fokuserer ofte på maktmidlene man er forberedt på å bruke og 

konsekvensene det kan få og kan dermed bidra til å påvirke vurderingene til motparten og i 

ytterste konsekvens få dem til å gå med på kravene som stilles.  

 

Et annet intervjuobjekt på havnearbeidersiden av konflikten pekte i på hvordan tanker om 

media og pressedekning kunne være direkte drivende for de strategiske vurderingene rundt 

aksjoner. Intervjuobjektet pekte først på hvordan man under en blokade på Tromsø havn i 

2014 hadde fått dekning i form av en lengre direktesending på Tv2s nyhetskanal og at dette 

var noe man anså som en viktig seier. 

 

Jeg tror vi fikk hele 14.30 [blokken til] nyhetskanalen [til å] kjørte direkte fra havna i 8-10 

minutter, under en blokade, og da var vi stolte husker jeg hvor han [..] Pettersen, i 

nyhetskanalen […] han gikk rundt på kaia der og snakka med oss og laget en sånn 

direktesending og da var vi stolte for da hadde vi fått en svær mediegreie til å sende direkte til 

aksjonen vår (Intervju havnearbeidersiden #1. Februar 2019). 
 

Det samme intervjuobjektet beskrev også hvordan journalister selv og deres ønske om 

medievennlig stoff å rapportere kunne bidra til å drive strategiske valg i forbindelse med 

konflikten. Han beskriver hvordan et større mediehus var til stede med videokameraer under 

en planlagt aksjon i 2014 hvor man ikke endte opp med å blokkere lasting og lossing i 

Tromsø havn som et resultat av en uenighet med politiet om lovligheten av den typen 

aksjoner. Journalisten skal da ha spurt om det ikke ville være mulig å gjennomføre en blokade 

slik at man kunne få litt mer dramatiske bilder. Ifølge intervjuobjektet skal denne erfaringen 

ha spilt en direkte rolle i vurderingen da man bestemte seg for å gjennomføre en blokade hvor 

man antok at deltakerne kom til å bli arrestert senere samme år.  

 

Det var da vi bestemtem før vi reiste fra hverandre, at 12 juni skal vi gjøre en hemmelig greie, 

vi skal invitere per telefon og ikke noe annet, det skal ikke skrives en dritt om detta, og ha en 

overaskende aksjon hvor vi skal blokkere greia og vi skal faen ikke gi oss, vi skal la oss 

arrestere, vi skal faen ikke vike en tomme, og så greide vi å mobilisere, jeg tror vi var 60 folk i 

utgangspunktet så var det 42 som ble arrestert eller noe sånt, for å få den, lage den markeringa 

vi håpa på at skulle være et gjennombrudd for pressa (Intervju havnearbeidersiden #1. Februar 

2019). 
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Intervjuobjektet selv beskriver denne taktiske vurderingen som en skuffelse, som føyde seg 

inn i rekken av misnøye med pressedekningen. Selv om aksjonen ble dekket av aviser og førte 

til debatt i media, fikk ikke aksjonistene dekning i større medier, og nyhetshusene som var til 

stede med kameraer sendte heller ikke fra aksjonen, selv om de fikk filmet politiets 

arrestasjoner av streikevakter.  

 

Vi håpa på at skulle være et gjennombrudd for pressa, og da gjør vi jo det og NRK er jo der, 

med kamera, dem tar bilder og vi var, jeg var i hvert fall jævlig sikker på at nå kommer vi på 

Dagsrevyen. Nå må i hvert fall NRK melde om denne konflikten som har vart et halvt år og si 

noe om det […], men nei ikke et ord, ikke et ord verken i lokale nyheter der oppe eller i 

Dagsrevyen hvor 42 ble bura inn. Og det mener jeg var, da var det en strategi for å få media på 

banen i hvert fall gjennom en sånn greie, men ikke det en gang hjalp (Intervju 

havnearbeidersiden 1. Februar 2019). 

 
Disse sitatene peker mot en klar strategisk bruk av aksjoner som en måte å skaffe 

oppmerksomhet rundt sin sak på, og viser at denne typen vurderinger i hvert fall spilte inn i 

vurderingene rundt bruken av slike virkemidler.  

 

Samtidig er det ikke grunnlag for å påstå at mediedekning i seg selv er den grunnleggende 

funksjonen til de aksjonene som gjennomføres i løpet av konflikten. Intervjuobjektet peker på 

en fordeling av arbeidsoppgaver og ansvarsområder og er klar på at rollen til de streikende og 

deres aktive støttespillere måtte være å drive selve konflikten og streiken. Denne aktiviteten, 

det å drive streiken, kunne igjen føre til at interessen ble vekket hos media og at de skrev om 

konflikten, forhåpentligvis på en positiv måte. Når det i denne konflikten ble opplevd som at 

man ikke fikk den dekningen man mente man burde ha fått, og at man også i liten grad var 

fornøyd med vinkling og fokus i de sakene som ble skrevet, tyder det på at en slik strategi 

hvor man håper på dekning i forbindelse med aksjoner og bruk av medienes egen logikk for å 

skaffe oppmerksomhet, ikke er noe som alltid lykkes. Man har ingen mulighet til å sikre at 

den dekningen som utløses er i tråd med egne synspunkter på konflikten, og selv ting som i 

utgangspunktet er dramatisk, slik som arrestasjonen av en større gruppe streikevakter, er ikke 

noen garanti for at det blir skrevet om hendelsen i de større mediene. Det kan også gi mening 

å se på de strategiske vurderingene rundt kommunikasjon og aksjoner i lys av rammeverket 

rundt outside lobbying. Kollmans rammeverk handler i utgangspunktet om påvirkning av 

beslutningstakere og folkevalgte (Kollman, 1998), og det er som nevnt ikke veldig lett å 

entydig koble målsetningene for handlinger fra havnearbeiderne og deres støttespillere til 

slike mål. Når mitt intervjuobjekt snakker om aksjonene i Tromsø med arrestasjoner av 
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streikevakter som rettet mot å få mediedekning, kan man allikevel velge å forstå funksjonen 

av handlingen som en form for ekspansjon av konflikten med sikte på å få den til å fremstå 

som mer fremtredende. Samtidig demonstrerer man gjennom aksjonen også at dette er en sak 

som mobiliserer blant de som er opptatt av fagforeningssaker og at saken er viktig nok til at 

deltakere er villige til å handle til tross for personlige konsekvenser i form av bøter.  

 

Spørsmålet om aksjoner og dets relasjon til kommunikasjon og streik ble også stilt til 

intervjuobjektet fra Havne-Norge for å få et inntrykk av hvordan arbeidsgiversiden av 

konflikten så på bruken av den typen virkemidler. Ironisk nok skiller intervjuobjektet fra 

Havne-Norge seg ut ved å fremheve aksjoner som en langt viktigere del av verktøykassen, 

dersom havnearbeiderne og deres støttespillere skulle ha gjort noe annerledes for å endre 

utfallet av konflikten. I intervjuet gav han uttrykk for at aksjoner, og da i en mye større 

utstrekning enn det som var tilfellet, antagelig hadde vært det eneste som ville ha kunnet 

endre utfallet av streiken: «Jo man kunne på en måte greid det med å få, at blokadene ble så 

effektive og protestene ble så store og LO mobiliserte» (Intervju Havne-Norge. Februar 2019). 

Samtidig anså ikke intervjuobjektet dette som løsrevet fra kommunikasjonen, men knytter det 

til hvordan havnearbeiderne og deres støttespillere, etter hans syn, tapte på å ikke kunne tilby 

løsninger på konflikten som forholdt seg til det han anså som objektive fakta under 

konflikten. Han peker på at havnearbeiderne med fordel burde ha vært i stand til å vise til en 

løsning på konflikten som ville være i overenstemmelse med deres ønske om å bevare 

fortrinnsretten, samtidig som den løste noen av de mer akutte problemene Havne-Norge og 

arbeidsgiverne hadde med den eksisterende avtalen.  

 

I intervjuene med aktørene fra havnearbeidersiden av konflikten satt man igjen med at de 

gjennomgående var mindre fornøyde med pressen og kommunikasjonsarbeidet generelt enn 

det intervjuobjektet fra Havne-Norge var. Denne misnøyen retter seg til dels mot opplevelsen 

av dekningen i tradisjonelle medier og til dels mot hvordan de opplevde at 

kommunikasjonsarbeidet fra eget forbund var. Kritikken mot mediedekningen er i de fleste 

tilfellene delt mellom å peke på at motparten fikk for mye plass til å spre det man anså for å 

være uriktige påstander, og påstander om at journalistene i for liten grad var interessert i å gi 

leseren et korrekt bilde av størrelsen på konflikten. Ett eksempel på dette kan man se i sitatet 

under: 
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Er det automatikk i at leserinnlegg om verdens dyreste lunsj og snakke om det dem gjorde, 

nemlig at de fire bryggesjauerne som var på båten tok felles pause er det noen rett dem har til å 

få inn noe sånt innlegg som er bare tullball, det er jo ikke det. De bare slipper det inn og så 

skulle dem anklaga svare og så er alt i orden, da har man balansen (Intervju havnearbeidersiden 

#1. Februar 2019). 

 
Kritikken her bør ikke forstås som at pressen ikke burde høre på og snakke med 

havnearbeidernes motstandere under konflikten, men at pressen burde hatt et visst ansvar for å 

sjekke den informasjonen motparten presenterte og konfrontere de påstandene som ikke 

stemte.  Den samme problemstillingen ble brakt frem i forbindelse med dekningen av 

aksjonene i Tromsø. Der var en av de sentrale påstandene fra den lokale havnesjefen, sammen 

med politimesteren, at kaien hvor aksjonene foregikk var et såkalt ISPS-område, hvor 

personer uten sikkerhetsklarering ikke har tilgang, noe som ville gjøre aksjoner på området 

ulovlige,  og at Norlines, som blokaden rettet seg mot ikke var en part i konflikten.  Ifølge 

intervjuobjektet ble begge disse påstandene tilbakevist som del av de ulike rettssakene. 

Spørsmålet han stiller er om ikke pressen burde ha hatt et ansvar for å undersøke denne typen 

påstander før man trykket dem: «Jeg synes at det burde jo pressa virkelig undersøkt, har 

politimesteren her rett, her er det samfunnets voldsmakt som hevder noe. Men det gjorde 

ingen, det sier noe om pressas dårlige rolle altså.» (Intervju havnearbeidersiden #1. Februar 

2019).  

Man kan også koble denne kritikken til ideene om tolkningsrammer, påvirkning og makt 

(Carragee & Roefs, 2004), hvor det argumenteres for at ikke alle i samfunnet har samme 

mulighet til å få gjennomslag for sine tolkningsrammer. I ett av intervjuene ble dette kort 

oppsummert slik: 

Min opplevelse der og da var at det er enklere for en journalist, jeg mener ikke å rakke ned på 

journalister nå, men at det er enklere å ta sannheten fra en mann i vest enn fra han som står ute 

der i gul kjeledress. Det blei litt sånn fordummende på den måten også i at ja, du så *navn* der i 

dress og slips og kunne liksom snakke for seg og til og med forsvare ganske drøye påstander 

(Intervju havnearbeidersiden #2. Februar 2019). 

 
Man kan tolke dette som at det, spesifikt for intervjuobjektet, ble opplevd som at det var 

lettere for motparten å fungere som rammesponsor og få gjennomslag ved sin kommunikasjon 

og at dette kunne forstås som et utrykk for en ulikhet i makt mellom partene. 

 
Frustrasjonen over disse aspektene av mediedekningen er også nært knyttet til misnøye rundt 

pressearbeidet fra havnearbeidersiden av konflikten, og da særlig fra mer sentralt hold i 
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forbundet. Et av intervjuobjektene beskrev det han mente burde være arbeidsfordelingen 

mellom havnearbeiderne og deres støttespillere lokalt og forbundet sentralt slik: 

 

Jeg er enig i at forbundet skulle ha gjort mye mer. De hadde ingen mediestrategi, de burde hatt 

en mediestrategi, det burde også foreninga hatt, men ingen av dissa organa hadde det, jeg mente 

at bryggesjauera som var i konflikt og forsåvidt andre bryggesjauere som ikke var i den direkte 

konflikten og vi i støttegruppa, vi hadde en, vår oppgave var å drive streika (Intervju 

havnearbeidersiden #1. Februar 2019). 

 
Med andre ord er tanken her en arbeidsfordeling hvor bryggearbeiderforeningene og deres 

støttespillere burde ha ansvar for gjennomføring og strategi for selv streiken, for aksjoner, 

markeringer og effektive streikeblokader, mens NTF sentralt burde tatt ansvar for å drive en 

mediestrategi som støttet opp under dette arbeidet og utnyttet den oppmerksomheten som ble 

skapt til å nå ut i mediene. Dette er i seg selv ikke en urealistisk forventning ettersom lokale 

klubber og foreninger i liten grad har egne ansatte til å drive med kommunikasjonsarbeid, 

mens sentrale forbund, inkludert NTF som regel har dette. Hvilke spesifikke forventninger 

man fra havnearbeidernes side hadde til dette arbeidet, er ikke veldig spesifisert i noen av 

intervjuene jeg har gjennomført til denne oppgaven. Men et eksempel som nevnes, er at 

mange blant havnearbeiderne ønsket seg en offensiv reklamekampanje med annonser for å 

forsøke å tilbakevise noen av de påstandene Havne-Norge hadde kommet med, særlig i Oslo.  

Et annet sitat som illustrerer dette ønsket finner man i samme intervju: 

 

Januar 2014 så var jo ganske stort krav blant bryggesjauere både de som var i konflikt,[…], 

pluss alle andre bryggesjauere i landet som bare venta på at dem skulle bli dratt inn i detta og, 

mer konkret, et krav, massivt krav om at forbundet måtte bruke penger og komme seg ut i media 

og gjøre noe med situasjonen (Intervju havnearbeidersiden #1. Februar 2019). 

 

Måten dette er formulert på i seg selv peker til dels mot noe av den manglende kompetansen 

på mediearbeid lokalt og blant aktivistene, som kanskje understreker behovet for at sentrale 

aktører tok grep. Hvis man skal forsøke å peke på årsaker til at sentrale krefter ikke tok ansvar 

for kommunikasjonsarbeidet på den måten havnearbeiderne og deres støttespillere ønsket, er 

det nok flere mulige forklaringer. En enkel mulighet er at kommunikasjonskapasiteten til 

forbundet i seg selv ikke var god nok. De hadde riktignok kommunikasjonsansatte, men 

muligens var det andre arbeidsoppgaver for noen av de 20.000 medlemmene i forbundet som 

var viktigere. En annen mulig forklaring handler om uenigheter om strategi mellom forbundet 

og havnearbeiderne. Et av intervjuobjektene pekte på dette som en mulig årsak og beskrev det 

som at: «Forbundet hadde jo en kommunikasjonssjef på tidspunktet, men han var jo mer lojal 

til sjefen enn til, altså jeg skal ikke gi han ansvar, for det har han ikke, men det blir jo 
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problemer, det var en splitta forbundsledelse.» (Intervju #1. Februar 2019). Dette kan forstås 

som en referanse til en strid i styret av NTF om hva som var den lureste strategien for kampen 

på havnene, en konflikt som til slutt fikk uttrykk i at forbundslederen gikk av (Solstad, 2013).  

Det andre intervjuobjektet fra havnearbeidersiden hadde en lignende oppfatning av hvordan 

konflikter internt i LO kan ha preget arbeidet med kommunikasjon:  

 

Det er jo ikke til å legge skjul på at det var en, det var liksom ikke bare klassekamp det var 

forbundskamp, det er kjempeleit og det farget nok veldig mye, ikke nødvendigvis, jeg tror, for 

eksempel frifagbevegelse har vært på og fremma, men det kunne nok vært mye mer (Intervju 

havnearbeidersiden #2. Februar 2019). 
 

Et annet aspekt som blir trukket frem i intervjuet er hvordan man på mange måter ikke var 

klar over konflikten man skulle i gang med og hvor stor og langvarig den kom til å være. Ett 

av intervjuobjektene oppsummerte en del av problemet slik:  

 

Ingen var forberedt på den konflikten som kom, man trodde at man kunne gå til boikott og så 

kjempe ærlig og redelig i en måned, kanskje to eller muligens tre maks, men det ble jo ikke 

sånn, ikke sant. Det var noe, i ettertid så, det var ingen som var forberedt på dette. […] alle ble 

tatt på senga og det var mye som skulle, det var masse småbranner rundt omkring og det var 

mye som skulle slokkes underveis ass, så det. Nei dette var, er det noe nytt, jeg mener. aldri i 

hele historia har fagbevegelsen hatt, eller vært en sånn type streik i Norge (Intervju 

havnearbeidersiden #1. Februar 2019). 

 
Hvis man skal oppsummere inntrykket av kommunikasjonsarbeidet underveis i konflikten, er 

dette kanskje ett av hovedinntrykkene. Havne-Norge gikk inn i en konflikt de i stor grad var 

forberedt på og hvor de hadde begynt å samle inn informasjon og data til sine argumenter ett 

år før konflikten startet. De fremmet sine perspektiver, blant annet gjennom de 

tolkningsrammene jeg har gjort rede for over. Havnearbeiderne og deres støttespillere ble i 

ganske stor grad overrumplet av konflikten og hadde i liten grad de kapasitetene som skulle til 

for å komme på offensiven. På spørsmål om hva havnearbeiderne og deres støttespillere 

kunne ha gjort annerledes underveis i konflikten, oppsummerte intervjuobjektet fra Havne-

Norge det han anså som den viktigste mangelen knyttet til havnearbeidernes kommunikasjon:  

De kunne vært flinkere til eller, [å si at]vi har kommet med et forslag om å løse dette på denne 

og denne måten og det er en mye bedre løsning. vi kan gjøre det sånn og sånn og så løser vi 

dette. Hadde de vært mer kreative der, på løsningsmodeller som samtidig beskyttet 

hovedmodellen altså fortrinnsretten, så hadde det kanskje vært mere krevende å stå på en måte 

stødig som vi gjorde. vi stod jo bare der (Intervju , Havne-Norge.  Februar 2019). 

 

Dette inntrykket, at havnearbeiderne i liten grad var i stand til å imøtegå og kompensere for 

Havne-Norges kommunikasjonsstrategier under konflikten, passer også godt med en påstand i 
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Ketil Raknes og Bård Vegard Solhjells gjennomgang av lobbytaktikker Jakten på Makten – 

12 råd for effektiv påvirkning. Raknes og Solhjell argumenterer her for at det er betydelige 

forskjeller i påvirkningskapasitet mellom LO og NHO og at «NHO har perfeksjonert å gjøre 

kampen for egeninteressen til en kamp om ting vi alle kan være enige om» (Raknes & 

Solhjell, 2018, 127). Mens LO, selv om de «er like mye av en samfunnsaktør som NHO, [ikke 

har] i samme grad klart å vise sin samfunnsverdi for andre enn dem som allerede er 

overbevist» (Raknes & Solhjell, 2018, 128). Denne forståelsen reduserer riktignok flere 

aspekter rundt konkurrerende tolkningsrammer og deres styrke til ideen om allmenn interesse 

(Ihlen et al., 2018), og som jeg har vist tidligere er dette kun ett av flere relevante aspekter 

man kan argumentere for at påvirker rammens styrke. Påstanden er også subjektiv og 

presentert i en håndbok for påvirkning. Den handler også om det generelle 

påvirkningsarbeidet fra de overordnede landsorganisasjonene, men inntrykket stemmer 

allikevel noenlunde med de funnene jeg har gjort i denne oppgaven.  

 

Jeg har her gått gjennom de ulike fasene av konflikten og gjort rede for hvilke aspekter av 

strategisk kommunikasjon som har fremstått som viktigst gjennom hver av de ulike fasene. 

Jeg har også forsøkt å si noe om generelle trender og vurderinger av kommunikasjonsarbeidet, 

basert på funn i materialet og intervjuene med sentrale aktører. Avslutningsvis i denne 

oppgaven vil jeg diskutere helheten i kommunikasjonsarbeidet, funn fra denne oppgaven og 

veien videre for forskning på strategisk kommunikasjon i streiker og arbeidslivskonflikter.   
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5 Diskusjon og konklusjon 

Så langt i denne oppgaven har jeg gjort rede for den strategiske kommunikasjonen i 

konfliktens ulike faser, fra strategidokumentet utarbeidet av Oslo havn og leserinnleggene 

som startet den offentlige delen av konflikten, gjennom svarene fra havnearbeiderne og 

bruken av sosiale medier gjennom konflikten. Jeg har gjort rede for hvilke tolkningsrammer 

som har vært mest fremtredende, hvordan de fungerer og deres eventuelle styrker og 

svakheter. Jeg har også, gjennom kvalitative intervjuer, vist noen av de refleksjonene aktører 

som var aktive i konflikten, gjorde seg rundt mediedekningen, tolkningsrammer og sitt eget 

kommunikasjonsarbeid. Jeg vil her i slutten av oppgaven diskutere disse funnene i forhold til 

oppgavens problemstilling, altså Hvilken rolle spilte strategisk kommunikasjon under 

konflikten på norske havner 2013-2016? Som nevnt innledningsvis forstår jeg «hvilken rolle» 

som hvordan denne strategiske kommunikasjonen så ut, hvordan den ble prioritert og hvilke 

effekter aktørene mener den har hatt. Jeg vil også diskutere hvilke konklusjoner og 

implikasjoner disse funnene har for forskning på strategisk kommunikasjon og for 

kommunikasjonsarbeid i arbeidslivskonflikter generelt.  

Som vist tidligere i oppgaven etablerte de ulike partene i konflikten flere distinkte 

tolkningsrammer som potensielt kunne lede målgrupper som kom i kontakt med dem til å 

forstå konflikten på en måte som sammenfalt med deres strategiske mål (Ihlen & Allern, 

2008). Disse tolkningsrammene inngår i mediedekningen av konflikten og dukker også opp i 

intervjuene, da oftest som perspektiver på konflikten partene så på som «riktige». Jeg har 

tidligere i oppgaven redegjort for hvilke tolkningsrammer som er kodet oftest i materialet og 

knyttet dette til de ulike partenes interesser. Det sentrale spørsmålet for de av oss med en 

interesse i strategisk og politisk kommunikasjon i en konflikt som denne, må selvsagt være 

hvilke tilnærminger, metoder og handlinger som fører til hvilke resultater og hvorfor. 

Spørsmålet blir hvordan man kommer seg fra de funnene jeg har skissert og over til en form 

for anvendelig kunnskap om kommunikasjonens rolle. Hvordan vinner man frem med sin 

kommunikasjon? 

Hvis vi går tilbake til teoriene rundt konkurrerende tolkningsrammer jeg har gjort rede for 

tidligere i teksten finner vi teorier rundt hvilke tolkningsrammer som vinner i situasjoner hvor 

ulike rammer står mot hverandre. Chong & Druckman (2007) lanserer her sin teori om to 

mulige mål for hvilke tolkningsrammer som lykkes og oppsummerer det som at hvilke 
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rammer som lykkes antagelig er koblet til hvilke rammene som er høyest, det vil si hvilken 

ramme som gjentas flest ganger, hvilken ramme som er sterkest, eller en kombinasjon av de 

to. Med sterkest refererer de her til kvaliteter ved rammen, slik som hvem kilden er, hvor 

troverdig rammens forklaring på situasjonen oppleves og hvordan rammen forholder seg til de 

eksisterende verdisystemene til mottakeren (Chong & Druckman, 2007). Hvis man legger den 

første av disse forståelsene til grunn, altså at det viktigste er hvilke rammer som repeteres til 

mottakere flest ganger, blir jobben veldig enkel, både for forskere og for partene i en konflikt. 

For denne oppgavens skyld kunne punktum blitt satt etter skjemaet som viste frekvensen av 

tolkningsrammene i materialet og alt kommunikasjonsarbeid kunne bli redusert til en 

båndopptager som repeterte det man på forhånd har bestemt at er den ønskede 

tolkningsrammen i alle situasjoner hvor man får muligheten til å uttale seg. Den andre 

forståelsen, hvor man forsøker å forholde seg til kvaliteter ved en tolkningsramme og hvordan 

den presenteres til mottakeren, er langt mer kompleks og utfordrende for alle involverte. Men 

den stemmer også bedre overens med eksisterende forskning om påvirkning og medieeffekter, 

hvor man i lang tid har beveget seg vekk fra en lineær forståelse av kommunikasjon 

(Gripsrud, 2007).  

Hvordan skal man så forstå kommunikasjonsarbeidet og mediedekningen av konflikten i 

norske havner hvis man legger denne mer komplekse forståelsen for tolkningsrammers effekt 

til grunn? For det første kan vi anta at antallet forekomster av tolkningsrammene er en 

relevant faktor, selv om dette alene ikke avgjør effekten. De tolkningsrammene som dukker 

opp oftest, som er «høyest», har langt flere muligheter til å påvirke mottakere enn en 

tolkningsramme som kun dukker opp en håndfull ganger. Vi kan også anta at det spiller en 

rolle hvilken avis tolkningsrammene kommer til uttrykk i, både i forhold til hvem som nås av 

budskapet og hvor troverdig tolkningsrammen oppleves (Chong & Druckman, 2007). Det er 

fire tolkningsrammer som dukker opp langt hyppigere i materialet enn resten, 

tariffsrettsrammen, fortrinnsrettsrammen, moderniseringsrammen og monopolrammen. 

Rammen rundt retten til en tariffavtale kan sies å være sterk i den grad den kobler seg på 

overordnede allment aksepterte forståelser av tariffavtaler og det organiserte arbeidslivet som 

en rettighet og et legitimt krav med bred oppslutning i samfunnet. En faktor som påvirker 

hvor sterk tolkningsrammen kan sies å være, er hvor stor oppslutning disse verdiene har i 

samfunnet. I en rapport utarbeidet av Agenda har man spurt arbeidstakere som ikke er med i 

fagforeninger hva deres motivasjon for å ikke melde seg inn er. Man finner her at rundt 

halvparten enten oppgir at fagforeninger ikke ivaretar deres interesser (30%), eller at de er 
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prinsipielle motstandere av fagforeninger (21%) (Melhuus & Storvik, 2017). Dette er grupper 

av befolkningen hvor en tolkningsramme rundt retten til organisering neppe kan betraktes 

som veldig sterk. Den samme tolkningsrammen var også sårbar for kontrende 

tolkningsrammer (Matthes & Schemer, 2012) og argumenter om at konflikten i liten grad 

handlet om tariffavtaler, ettersom en del av havnene hvor konflikten utspilte seg benyttet seg 

av arbeidere med tariffavtaler i andre LO-forbund til losse- og lastearbeid.  

Rammen rundt fortrinnsrett og ILO konvensjonen, som også dukker opp svært hyppig i 

materialet, bygger på sterke overordnede verdier rundt rettigheter og lovverk, men har 

svakheter i at den legger beslutningen om hvem som i bunn og grunn har rett, hos juridiske 

institusjoner. Mottakeren kan være sympatisk innstilt til konflikten så lenge det fremstår som 

rimelig sannsynlig at fremstillingen av juss og regelverk stemmer. Rammen mister denne 

effekten når fremstillingen blir trukket i tvil av juridiske argumenter og tolkningsrammer fra 

motparten, og i enda større grad når ulike domstoler konkluderer med at rettighetene ikke 

faktisk var garantert i lovverket, slik de gjorde både i arbeidsretten, høyesteretten og i EFTA 

domstolen.  

Monopoltolkningsrammen fremmet av representanter fra Havne-Norge, og særlig fra det 

danske selskapet Holship baserer seg på noen av de samme dynamikkene ved å forsøke å 

ramme inn konflikten som noe som handler om lovstridig tvang og monopol. I motsetning til 

rammene rundt fortrinnsretten, ble denne rammen styrket etter hvert som konflikten utviklet 

seg. Rammen kan dermed ha fungert som en kraftig kontrende tolkningsramme ovenfor 

perspektivene og rammene presentert av havnearbeiderne og deres støttespillere (Chong & 

Druckman, 2007). Rettsavgjørelsene som fastslo at forsøkene på å etablere en tariffavtale for 

havnearbeidere i Drammen var i strid med retten til fri etablering, legitimerte på mange måter 

tolkningsrammen aktører fra Havne-Norge hadde konstruert og spredt siden starten av 

konflikten.  

Rammen som fremstiller konflikten som at det handlet om effektivisering og modernisering, 

må også kunne betraktes som en sterk tolkningsramme. Den har fordelen av å spille inn i ett 

sterkt overordnet narrativ om omstilling og tilpasning som et nødvendig tiltak i det norske 

arbeidslivet, som har gjenklang langt inn i LOs kommunikasjonsavdeling. Samtidig knytter 

den de endringene man ønsket å gjennomføre i de ulike havnene, til nødvendige prosesser 

som de fleste har erfaringer med fra sitt eget liv. Dermed fremstilles det å være mot 

omstillingene og endringene som å være mot fremskritt og utvikling generelt. Den ønskede 
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løsningen for Havne-Norge kobles dermed også til allmenninteressen (Ihlen et al., 2018). 

Tolkningsrammen har også en klar fordel i at den er vanskelig å imøtegå for havnearbeiderne 

og deres støttespillere. I materialet ser man noen tilfeller av argumentasjon om at man kunne 

få til døgnkontinuerlig drift av havnen i Oslo ved å øke antallet havnearbeidere, men utover 

det var det vanskelig å argumentere mot rammen uten å fremstå som en motstander av 

fremgang og utvikling.  

Det flere av disse tolkningsrammene har felles, ut over å svært ofte gå igjen i datamaterialet, 

er at de knytter seg til, og trekker sin relative styrke, fra overordnede politiske verdier og ideer 

og den posisjonen og oppslutningen disse har i befolkningen. Å forsøke å betrakte den 

strategiske kommunikasjonen som løsrevet fra politiske kamper og diskurser, vil dermed 

kunne skjule mer enn det klargjør. Dersom man legger den forståelsen av tolkningsrammer, 

konkurranse mellom dem og styrke til grunn, blir disse forståelsene helt essensielle både for 

forskere og for praktikere innen strategisk kommunikasjon. Denne konteksten består blant 

annet av en forståelse av hvordan befolkningen forholder seg til fagbevegelsen som politisk 

kraft. Basert på tallene i Agendarapporten sitert over kan man anta at det blant de som ikke er 

organisert i en fagforening, altså rundt halvparten av norske arbeidstakere, befinner seg en 

gruppe på rundt 20% som prinsipielt ser seg selv som motstandere av fagforeninger. For 

denne gruppen vil ikke en tolkningsramme som baserer seg på verdien av fagorganisering 

være sterke, og sjansene er dermed små for at den i særlig grad kan påvirke dem til å støtte 

fagforeninger i en konflikt med arbeidsgivere. Samtidig kan man anta at det blant mange av 

de over en million menneskene som selv er organisert i en fagforening, ikke vil ha så stor 

betydning at en arbeidsgiver argumenterer for at en tariffavtale står i veien for nødvendig 

fremgang. Dette argumentet finner man støtte for i ett av intervjuene med en av støttespillerne 

til havnearbeiderne som oppsummerer det slik: 

I motsetning til pressa så mener jo jeg at dette skjønte fagforeningsfolk, i hvert fall på 

fagforeningsnivå og nedover. Det var enkelt for dem å ta stilling til, ja dette var et tariffkrav og 

så var det sånn i havnene. Det var tradisjon for at man organiserte havnene sånn, allright, da 

greit, det er enkelt for oss. (Intervju havnearbeidersiden #1. Februar 2019). 

 
Hvis man tar utgangspunkt i en slik forståelse, hvor en betydelig andel av de som mottar 

budskapene fra de ulike partene uansett har politiske overbevisninger som legger føringer for 

hva slags effekt tolkningsrammene har, har det implikasjoner for analysen av den 

kommunikasjonen som fant sted. Innenfor en slik forståelse vil noen rammer være best egnet 

til å mobilisere støtte blant mottakere som i utgangspunktet støtter havnearbeiderne og deres 
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syn på konflikten. Dette kan igjen kobles opp mot konseptet collective action frames og 

Benford & Snows teorier jeg har omtalt tidligere i oppgaven (Benford & Snow, 2000). 

Innenfor dette perspektivet kan man se noe av den konstruksjonen og spredningen av 

tolkningsrammer som gjøres av en sosial bevegelse, i dette tilfellet en fagforening, som en 

kollektiv prosess som forsøker å forhandle frem en forståelse hos medlemmene. Dette er 

selvsagt ikke en irrelevant eller uviktig del av det kommunikasjonsarbeidet som gjøres i en 

arbeidslivskonflikt, men kan antagelig sies å ikke i så stor grad påvirke den generelle 

opinionens eller beslutningstagernes forståelse.  

 

En annen implikasjon av en slik forståelse, hvor tolkningsrammers effekt kobles til politiske 

holdninger, blir at prosessene rundt formingen av politisk holdning i befolkningen også må 

inngå i forskning på strategisk kommunikasjon (og for praktikere der den strategiske 

situasjonen har med politiske spørsmål og verdier å gjøre). Her mener jeg det er relevant å 

trekke inn ideene om ideologi, hegemoni og politisk kamp som jeg har omtalt tidligere i 

oppgaven. Ved å vise til Gramsci og Hall kan man legge til grunn at ideologi, som et 

overordnet system for hvordan man forstår verden, ikke er noe som er statisk eller gitt kun 

som et resultat av klasseposisjonen til enkeltpersoner. Ideologi er noe som inngår i en kamp 

om hegemoniske posisjoner i samfunnet og som konstrueres, blant annet gjennom virkemidler 

som språk (Hall, 2005). Dette kompliserer igjen arbeidet med tolkningsrammer ettersom 

tolkningsrammer da må sees både som noe som påvirkes av ideologi og overbevisning, og 

som noe som i seg selv kan påvirke ideologi og overbevisning som del av den hegemoniske 

kampen. En annen implikasjon av en slik forståelse av kommunikasjonen er at man i 

arbeidslivskonflikter, i likhet med arbeidet med omdømme og markedsføring må tenke på 

kommunikasjonsarbeidet som en lengre prosess, ikke bare som noe som skjer i en konkret 

konflikt. Sagt med andre ord vil suksessen til en organisasjon i en arbeidslivskonflikt til dels 

avhenge av de ideologiske posisjonene og relative styrkeforholdene før konflikten starter. For 

forskere og for strategisk kommunikasjon som felt nødvendiggjør dette et fornyet fokus på 

eksistensen, skapelsen og konkurransen rundt politiske holdninger i befolkningen. Vi kan 

vanskelig fortsette å uttale oss om politisk kommunikasjon uten å legge en forståelse av 

hvordan eksisterende posisjoner til mottakeren av kommunikasjonen påvirker og påvirkes til 

grunn.  
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Betyr denne innstillingen at det ikke er noe av verdi å hente for studier av konkrete 

tolkningsrammer og kommunikasjonsstrategier slik som denne oppgaven? Ikke direkte. For 

det første har man enda en betydelig andel av befolkningen som ikke har sterke preferanser 

eller posisjoner innenfor det ideologiske feltet som konflikten befinner seg i. Disse vil 

fremdeles kunne bli påvirket av tolkningsrammer som konstrueres og fremmes i løpet av 

konflikten. For det andre ser vi hvordan de konkurrerende tolkningsrammene som blir lansert 

som svar på tolkningsrammene til motparten, aktivt brukes som et virkemiddel for å forsøke å 

forhindre at konflikten forstås innenfor de parameterne som er knyttet til overbevisning. 

Eksempler på dette kan sees både ved bruken av tolkningsrammen rundt faste ansettelser og i 

bruken av det ett av intervjuobjektene omtalte som «forbrukerperspektivet» og 

medieutspillene rundt havnearbeidernes lønn og arbeidstid. Dette kan tas til inntekt for at man 

forsøker å hindre nettopp den formen for tolkningsrammer for kollektiv handling som gjør det 

lett og naturlig for mottakere som i utgangspunktet sympatiserer med fagforeninger og deres 

verdier, å forstå denne konflikten som noe som handler om nettopp dette.  

 

For det tredje er det heller ikke slik at alle tolkningsrammene forsøker å plassere konflikten 

innenfor etablerte ideologiske felt rundt arbeid og kapital. Rammen rundt effektivitet og 

modernisering knytter seg for eksempel som jeg har nevnt tidligere til ideer om omstilling og 

nødvendige endringer for å holde tritt med teknologiske fremskritt som har gjenklang langt ut 

over leserskaren til Dagens Næringsliv og E24. Rammen kan også knyttes til aspekter rundt 

det et av intervjuobjektene omtalte som forbrukerperspektivet, det å knytte konflikten til 

konsekvensene for den enkelte forbrukeren både ved at driften av havna og havnearbeidernes 

avtaler skulle gå på tvers av miljøhensyn og mulige konsekvenser for julehandel og 

vareimport. Disse tolkningsrammene kan forstås som et forsøk på å omformulere hvilke 

overordnede systemer mottakeren forholder seg til gjennom konflikten. Fra en konflikt som 

angår dem som arbeidstakere som selv har interesse i sterke faglige rettigheter, til noe som 

angår dem som forbrukere som hovedsakelig er opptatt av lavest pris for et best mulig 

produkt. Man kan forstå begge disse perspektivene som et utrykk for en form for 

allmenninteresse (Ihlen et al., 2018), men med forskjellige forståelser av hvilken allmenhet 

mottakeren skal se seg selv som en del av. Gitt en slik forståelse kan man forsøke å 

videreutvikle evalueringen av NHO og LO og deres kommunikasjon gitt av Raknes og Soljell 

som jeg har diskutert over (Raknes & Solhjell, 2018) og argumentere for at skillet i større 

grad handler om at NHO og deres medlemsorganisasjoner har vært svært dyktige til å få 
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diskusjonen til å handle om hva som er hensiktsmessig for allmenheten sett som bestående av 

individer i stedet for en som bygd opp av kollektive grupper, et perspektiv som også stemmer 

overens med teoriene fra Nafstad et al. (2007) om individualisering som en del av et 

nyliberalistisk hegemoni. 

 

En annen faktor som spilte inn i opplevelsen av hvem som vant frem og hvem som ikke 

gjorde det med sin kommunikasjon handler om kompleksiteten og relasjonen mellom de ulike 

tolkningsrammene konstruert av partene. Det at tolkningsrammene fremmet av Havne-Norge 

i stor grad fungerte godt i samspill med hverandre, mens havnearbeiderne og deres 

støttespillere i større grad benyttet seg av flere og til dels motstående tolkningsrammer kobles 

av intervjuobjektene opp til en ide om at man ikke fikk fremstilt konflikten enkelt nok. Hvis 

man legger teoriene rundt konkurrerende tolkningsrammer og deres effekt (Matthes & 

Schemer, 2012) til grunn kan dette forstås som en sentral svakhet i den strategiske 

kommunikasjonen fra havnearbeiderne og deres støttespillere.   

 

Et annet interessant funn med implikasjoner for studiet av strategisk kommunikasjon i 

arbeidslivskonflikter som kan være verdt å nevne, er relasjonen mellom aksjoner og 

maktbruk, kommunikasjon og påvirkning. Jeg har tidligere i oppgaven pekt på hvordan 

aksjoner og streiker både er noe som påvirker mediedekningen og noe som forsvares og 

kontekstualiseres gjennom den. Det sistnevnte ser man for eksempel i bruken av rammene 

rundt knusing av fagforeninger og undergraving av streikeretten, som i stor grad ble trukket 

inn som aktive forsøk på å rettferdiggjøre de blokadene og aksjonene man iverksatte i Tromsø 

og i Oslo. Man kan se dette i forbindelse med fenomenet jeg har snakket om over, hvor 

forbrukerperspektivet og konsekvensene konflikten får for mottakere fremstår som et viktig 

virkemiddel for å spre sympati med Havne-Norges syn på konflikten. Å aktivt arbeide for å 

spre en forståelse av hvorfor man tyr til de midlene man gjør og argumentere for at disse 

midlene både er lovlige og proporsjonale i situasjonen, kan forstås som et vikt ig mål med den 

strategiske kommunikasjonen under konflikten i tråd med Seips beskrivelse av relasjonen 

mellom media og streikende (Seip, 1996) og flere av de mest utbredte tolkningsrammene fra 

havnearbeiderne og deres støttespillere kan tolkes som et forsøk på dette. Samtidig ser vi 

hvordan blokader og aksjoner også inngår i kommunikasjonsarbeidet som virkemidler for å 

skape mediedekningen av konflikten. Dette er best illustrert i sitatet fra det ene 

intervjuobjektet jeg har inkludert tidligere i oppgaven, hvor aksjonen på havnen i Tromsø som 
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ledet til arrestasjonen av 41 aktivister og streikende, blir beskrevet som sterkt motivert av et 

ønske om mer mediedekning fra store tv-kanaler. Det er ikke slik at aksjonene i streiken kun 

kan sies å tjene dette formålet, i bunnen av en streik ligger alltid et formål om å trekke tilbake 

arbeidskraften for å tvinge en motpart til å innfri visse krav. Tradisjonelt har dette blitt sikret 

gjennom bruk av streikevakter som passer på at streiken overholdes og blokader der den ikke 

blir det. Innen strategisk kommunikasjon har man tidligere forsøkt å inkludere aspekter som 

demonstrasjoner og aksjoner gjennom konseptet outside lobbying, hvor man argumenterer for 

at man kan påvirke beslutningstakere gjennom å vise oppslutning og handlingsvilje blant 

medlemmer og sympatisører, for å dermed gjøre det mer sannsynlig at beslutningstakere 

handler i tråd med en organisasjons ønsker (Kollman, 1998). Denne forståelsen av 

handlingene kan passe godt for å beskrive rene politiske markeringer og kanskje til og med 

det man ofte omtaler som fanemarkeringer innen fagbevegelsen, men dekker ikke hele 

funksjonen til aksjoner og blokader siden disse også har et fysisk og praktisk formål. I den 

grad disse handlingene inngår i den strategiske kommunikasjonen er de koblet nærmere til et 

forsøk på å signalisere og markere styrke ovenfor en motpart for å på den måten påvirke deres 

kampvilje eller tilbøyelighet til forhandlinger.  

 

Jeg har også gjennom oppgaven vært innom flere aspekter ved strategisk kommunikasjon i 

den moderne medievirkeligheten, som er relevant både for forskningen på 

arbeidslivskonflikter og generelt for faget. Den rollen bloggen Bryggesjauerfrue fikk 

underveis i konflikten kan for eksempel trekkes frem som et ypperlig eksempel på bruk av 

egenkontrollerte digitale medier som blir et verktøy for dekning i tradisjonelle mediene. Dette 

peker mot at man også innenfor bruken av denne typen verktøy kan snakke om flere 

overlappende funksjoner, hvor man på samme tid kommuniserer sitt budskap direkte til 

mottakere, tilbakeviser og interagerer med tolkningsrammer, vinklinger og informasjon i 

tradisjonelle medier og posisjonerer seg på en måte som kan oppnå dekning i mediene direkte 

i fremtiden. Dette fenomenet stemmer godt med teoriene rundt det hybride mediesystemet slik 

det er blitt presentert av Chadwick (2017) og fungerer som et eksempel på hvordan denne 

dynamikken kan utnyttes av strategiske aktører. Det er også interessant at aktørene i 

intervjuene pekte mot funksjoner ved sitt arbeid på sosiale medier som inngikk i ulike 

strategiske mål. Facebook-sider slik som «Solidaritet med havnearbeiderne» blir i intervjuet 

beskrevet som en kommunikasjonskanal som i all hovedsak fylte en funksjon internt blant 

havnearbeidernes støttespillere og ble i hovedsak beskrevet som en måte å spre dekningen og 
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utviklingen av konflikten rundt omkring i landet til støttespillerne på. Denne funksjonen kan 

antagelig sees i lys av at konflikten i havnene på mange måter kan beskrives som den typen 

«soscial movement unionism», omtalt av Ryan (2004), hvor man støtter seg på en allianse av 

ulike fagforeninger, politiske bevegelser og aktivister i konflikten. Denne tendensen ser man 

også i det arbeidet havnearbeiderne og deres støttespillere gjorde for å bygge allianser, både 

med andre i fagbevegelsen og med politiske bevegelser. 

 

En samlende kanal som sprer dekningen og gjør den tilgjengelig for alle som ønsker å bidra, 

kan da betraktes som en viktig mobiliserende funksjon. En annen mulig grunn til at det ble 

dette som var den viktigste funksjonen til facebooksiden, kan være at aktørene, slik et av 

intervjuobjektene sa, hadde lite erfaring med bruk av disse kanalene: «Jeg var veldig ny og 

jeg er sikker på at veldig mange andre var veldig ny i å bruke sosiale medier som makt eller 

kampmiddel da.» (Intervju havnearbeidersiden #2. Februar 2019). Samtidig beskriver det 

samme intervjuobjektet sosiale medier som svært viktige for at havnearbeiderne klarte å holde 

kampen gående så lenge som de gjorde. Det er samtidig interessant at Havne-Norge og deres 

støttespillere i så liten ser ut til å ha gjort bruk av denne typen kanaler. Som nevnt tidligere i 

oppgaven kan nok dette knyttes til forskjellene i struktur mellom partene i konflikten, hvor 

Havne-Norge i liten grad hadde noen enhetlig aktør som kunne stått ansvarlig for et slikt 

tiltak. Det er også godt mulig at aktørene i Havne-Norge i liten grad følte en mer aktiv bruk 

av nye medier var nødvendig, gitt at de var fornøyde med dekningen de oppnådde.  

 

Som nevnt innledningsvis er denne studien begrenset til et forholdsvis atypisk case som også 

ligger noe tilbake i tid. Dette har selvsagt implikasjoner for hvor mye man kan si generelt om 

kommunikasjonsarbeidet i arbeidslivskonflikter basert på resultatene og funnene i denne 

oppgaven. Tolkningsrammene jeg har omtalt ovenfor, som har det til felles at de rammer inn 

en forståelse av konflikten basert på holdninger til fagforeninger, solidaritet blant arbeidere og 

retten til å kjempe for sine kollektive rettigheter, fremstår i utgangspunktet som rammer som 

kan dukke opp i andre konflikter. Samtidig er det langt fra utenkelig at andre konflikter, hvor 

kravene fra arbeiderne handler om andre ting, i større grad vil bruke på andre rammer, som 

for eksempel rettferdighet og sosial likhet. Tolkningsrammene rundt havnearbeidernes 

påståtte monopol fremstår som rimelig spesifikt for denne konkrete konflikten, men 

anekdotisk vil jeg påstå at lignende tolkningsrammer, hvor fellesnevneren er at fagforeninger 

har for mye makt og misbruker sin posisjon, er en gjenganger fra arbeidsgiversiden i 
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konflikter. Modernisering og effektiviseringsrammen fremstår også som en ramme som ikke 

er begrenset til denne spesifikke konflikten. Konflikten og streiken blant piloter i SAS under 

innspurten av arbeidet med denne masteroppgaven peker også i retning av noe overlapp i 

rammene og utfordringene for kommunikasjonsarbeidet med konflikten på norske havner. Jeg 

har selvsagt ikke gjennomført noen systematisk analyse av dekningen av denne streiken, men 

har ikke kunnet unngå å legge merke til en overordnet konflikt mellom to konkurrerende 

perspektiver på konflikten. Denne konkurransen har også blitt omtalt i media som en PR-krig 

(Andersen et al., 2019), hvor det ene perspektivet handler om privilegerte, høyt betalte 

arbeidere som streiker for å få enda mer i lønn (Knipperud, 2019), mens den andre handler om 

arbeidere som har gått ut i konflikt for å få endret en turnusordning som gir dem uoversiktlige 

og hektiske liv (Sæther, 2019). Konflikten har også båret preg av det et av intervjuobjektene i 

min oppgave har omtalt som forbrukerperspektivet, hvor mye av mediedekningen har handlet 

om hvordan konflikten påvirker publikum forstått som forbrukere. Flere av rammene og 

strategiene jeg har påvist og diskutert i min gjennomgang av konflikten på norske havner, ser 

dermed ut til å kunne ha god gjenklang også i andre konflikter og man kan se for seg at det 

med ytterligere forskning vil være mulig å snakke om ett sett generiske tolkningsrammer 

knyttet til arbeidslivskonflikter (De Bruycker, 2017). 

 

Samtidig gjenstår det mye forskning før man kan begynne å danne seg et fullstendig bilde av 

strategisk kommunikasjon fra fagforeninger eller i arbeidslivskonflikter. Slike studier vil 

kunne gå langt i retning av å utforske hvilke av disse rammene som gjentar seg og derfor kan 

betraktes som generiske. Det ville også være en stor verdi i å følge kommunikasjonsarbeidet i 

en streik mens den pågikk, både for å kunne samle inn et bedre totalt bilde av 

kommunikasjonsarbeidet og for å kunne gjøre forsøk på å dokumentere hva slags effekter 

ulike tolkningsrammer har på målgruppene for kommunikasjonen. En slik tilnærming ville 

også gjøre det mulig å i større grad gå inn i detaljene av kommunikasjonen og diskusjonene 

som føres i sosiale medier, noe som ville kunne la oss se hvordan tolkningsrammer eventuelt 

plukkes opp av støttespillere og inngår i deres diskusjoner og argumentasjoner med 

meningsmotstandere. 

 

Hvis man er i stand til å identifisere noen av de mest brukte rammene i arbeidslivskonflikter, 

er det også på sikt mulig å forsøke å si noe om hva slags effekter tolkningsrammene har på 

publikum og hvilke faktorer som gjør tolkningsrammer rundt konflikter som denne 
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virkningsfulle. Her ville det være interessant å i større grad utforske hvordan rammer er 

koblet til ideologier og politiske overbevisninger og i hvilken grad dette påvirker effekten av 

ulike rammer. Videre er det også behov for å forstå hvilke deler av denne konflikten og 

kommunikasjonen rundt den som var et resultat av hvilke aktører som var involvert. Jeg har 

tidligere beskrevet hvordan manglende bruk av sosiale medier muligens kan tilskrives 

mangelen på en enhetlig aktør fra Havne-Norge, men også det at man fra havnearbeidersiden 

av konflikten bygget på en bred bevegelse som man i kommunikasjonsarbeidet mobiliserte og 

galvaniserte. Denne formen for strategisk bruk av allianser, i tråd med teoriene rundt social 

movement unionism (Ryan, 2004), kan være unikt for denne konflikten, eller for en type av 

konflikter. Man kan for eksempel spekulere i at kommunikasjonsarbeidet hadde sett 

annerledes ut dersom det var snakk om en større gruppe arbeidere, eller en fagforening som 

ikke i like stor grad hadde den samme erfaringen med arbeidsplasskonflikter og streiker som 

havnearbeiderne og transportarbeiderforbundet har.  

 

Det man med sikkerhet kan si er at arbeidslivskonflikter er situasjoner som er rike på ulike 

former for strategisk kommunikasjon. Disse konfliktene representerer også større politiske 

skillelinjer i samfunnet med betydning for store deler av befolkningen. Disse skillelinjene har 

endret seg i betydning, styrke og uttrykksform siden Ivy Lee ble ansatt av Rockefeller etter 

Ludlow-massakren (Hallahan, 2002), men da som nå er arbeidslivskonflikter et felt preget av 

utfordringer, muligheter og kamp for de ulike sidene av konflikten. Dette alene er sterke 

argumenter for at arbeidslivskonflikter bør være gjenstand for oppmerksomhet fra forskere, 

antagelig i større grad enn de har vært hittil. En slik fokus vil også kunne bidra til en 

fortsettelse av den trenden man har sett i senere år hvor stadig mer av forskningen på 

strategisk kommunikasjon problematiserer de rådende ideene om symmetri og dialog innenfor 

faget. Disse perspektivene kan selvsagt være verdifulle, i det at de representerer en 

fagtradisjon hvor profesjonelle innen kommunikasjon forsøker å utøve sitt yrke på en måte 

hvor man ikke misbruker makt eller posisjon, men fokus på slike normative perspektiver har 

også en tendens til å kamuflere de aspektene av strategisk kommunikasjon som i større grad 

karakteriseres av en maktkamp mellom aktører med posisjoner som overhodet ikke er 

forenelige. Studier av arbeidslivskonflikter og fagbevegelsen kan også fungere som en god 

inngangsport for nye perspektiver på andre deler av politisk kommunikasjon, hvor politiske 

posisjoner og relativt stabile ideologiske identiteter i større grad inngår i forståelsen av 

hvordan kommunikasjonen ser ut og hvilke effekter den har.  
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7 Vedlegg 

7.1 Intevjuguide 

Intervjuguide. Vi må vinne eller dø Konkurrerende tolkningsrammer under 

havnearbeiderkonflikten 2013-2017 

 

Fase 1 Ramme og formalia (5-10 min) 

a) Forklar litt om prosjektet og egen relevant bakgrunn. 

b) Gå gjennom samtykkeskjema  

Fase 2 Rolle og erfaringer (10 min) 

spørsmål om intervjuobjektenes bakgrunn, hvordan de ble involvert i konflikten på norske 

havner og hva slags roller de spilte gjennom konflikten. 

a) Hva var din relasjon til havnearbeiderkonflikten 

b) Hvordan ble du involvert i konflikten? 

c) hvor lenge før hadde du vært i rollen/vært involvert? 

d) Hvilke roller/verv/posisjoner hadde du i løpet av konflikten, hvordan så din deltakelse ut? 

Fase 3 Fokusering og presisering rundt RQ (35 min) 

fokuserer på intervjuobjektenes opplevelse av diskursen rundt konflikten, både i media og 

gjennom interpersonelle interaksjoner. 

a) Hva vil du si var medias rolle i konflikten? 

b) Hva vil du si var funksjonen til sosiale medier under konflikten? 

c) Hvordan var stemninga i de ulike formene for media? 

1) var den det samme når du snakket med ulike mennesker om konflikten?  

2) var det noen forskjell avhengig av hvem du snakket med og hvor godt de kjente konflikten? 

d) Du var jo for eksempel aktiv i form av [leserinnlegg, blogg, sosiale medier, intervjuer] 

bidro du på noen andre måter i å prøve å få folk til å forstå hva konflikten handlet om?  
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e) Hvorfor valgte du å bruke [leserinnlegg, blogg, sosiale medier, intervjuer]? 

f) Følte du at folk fikk med seg hva du ville si i [leserinnlegg, blogg, sosiale medier, 

intervjuer]? 

g) Hva synes du var det viktigste som ble gjort for å forklare hva konflikten handlet om til 

folk? 

1 ) Hva burde blitt gjort annerledes? 

Hvor viktig tror du det var at folk på arbeidstakersiden aktivt spredde informasjon og 

perspektiver? 

i) Hva var vanskelig med å få folk til å forstå deres/dine synspunkter på konflikten 

 

Fase 4 Oppsummering og avslutning (5-10 min) 

Avrunding, sjekk av info og mer informasjon om deltakelse 

a) Du sa [******] mente du med det at [******]  etc? 

b) Er det noe om medidekninga av konflikten du føler jeg ikke spurte om? 

c) Er det noe annet viktig for forståelsen av konflikten/gjennomslaget i media du synes jeg 

burde vite? 

*repetisjon av informasjon om samtykke og mulighet for å trekke seg, avtale av eventuell 

sitatsjekk* 
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7.2  Strateginotat om Oslo Havn    

Vedlagt kopi av strategidokumentet fra Oslo Havn 
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7.3 Kodebok 

Navn Beskrivelse 

Aksjonisme og presse Intervjukategori om relasjonen mellom aksjoner og media 

Evaluering av egen 

innsats 

Intervjukategori for refleksjoner rundt eget 

kommunikasjonsarbeid 

Evaluering av 

kommunikasjon 

Intervjukategori for refleksjoner rundt kommunikasjonen 

generelt 

Evaluering av motpart Intervjukategori for refleksjoner rundt motpartens 

kommunikasjon  

Evaluering av ulike 

medier 

Intervjukategori for evalueringer av ulike spesifikke 

aviser/medier 

EØS EU Tilfeller hvor EU og EØS gis sentral betydning i konflikten 

Forbrukerperspektiv Intervjukategori for poenger om forbrukerperspektiv 

Internkommunikasjon Intervjukategori for refleksjoner rundt internkommunikasjon 

og ulike medier 

kompleksitet Intervjukategori for refleksjoner rundt kompleksiteten som 

problem under konflikten 

Konsekvens For tilfeller hvor man i media omtaler konsekvenser av ulike 

utfall av konflikten 

Kontring av andre 

rammer 

Tilfeller hvor aktører direkte omtaler identifiserte 

tolkningsrammer fra motparten  

Mot NHO og Havne 

Norge 

Kontring av rammer fra NHO og Havne-Norge 

Mot NTF og 

havnearbeiderne 

Kontring av rammer fra havnearbeiderne og deres støttespillere 

Legalitet Tilfeller hvor det argumenteres om legalitet, juss e.l. 
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Navn Beskrivelse 

Politiets rolle Tilfeller hvor man spesifikt snakker om politiets rolle i 

konflikten 

Lo mot LO Tilfeller hvor den interne konflikten mellom LO-Forbund 

fremheves 

Problemdefinisjoner Tilfeller hvor man i artikkelen fremstiller en forståelse av hva 

som er problemet/sakens sentrale konflikt 

Fagforeningsknusing Tilfeller hvor konfliktens kjerne beskrives som forsøk på 

streikebryting  

         Streikeretten Tilfeller hvor konfliktens kjerne beskrives som angrep på retten 

til å streike  

Faste ansatte Tilfeller hvor konfliktens kjerne beskrives som at arbeidsgiver 

ønsker faste ansatte i egne selskap heller en nåværende 

ordninger for havnearbeidere 

Fortrinnsrett og ILO 

137 

Tilfeller hvor konfliktens kjerne beskrives som at 

havnearbeidernes fortrinnsrett ikke respekteres 

ILO mot EØS Tilfeller hvor konfliktens kjerne beskrives som et juridisk 

problem hvor ulike internasjonale avtaler står mot hverandre 

Ineffektiv drift 

effektivisering 

Tilfeller hvor konfliktens kjerne beskrives som at 

havnearbeidernes avtaler er umoderne og/eller innefektive 

Mediedekning Tilfeller hvor konfliktens kjerne beskrives som 

mediedekningen av streiken 

Miljø og godstrafikk Tilfeller hvor konfliktens kjerne beskrives som at 

havnearbeidernes avtaler skaper miljøproblemer 

Organisasjonstvang 

og monopol 

Tilfeller hvor konfliktens kjerne beskrives som at 

havnearbeiderne har monopol over arbeidet i havnene 

Privatisering Tilfeller hvor konfliktens kjerne beskrives som problemer 

rundt privatiseringen av norske havner 
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Navn Beskrivelse 

Retten til tariffavtale Tilfeller hvor konfliktens kjerne beskrives som at arbeidsgiver 

ikke vil signere tariffavtale med arbeiderne 

Relasjon blogg 

tradisjonelle medier 

Intervjukategori for omtale av relasjonen mellom SOME og 

tradisjonelle medier 

Sosiale mediers rolle Intervjukategori om rollen sosiale medier hadde under 

konflikten 

Strateginotatet og 

konspirasjoner 

Intervjukategori om prosessen rundt strategidokumentet og 

planlagte strategier for å kvitte seg med havnearbeiderne  

 


