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Syfte: Syftet med undersökningen är att studera hur tryckta 

nyhetsmedier har rapporterat om SAS-krisen i 

november 2012. 

Teori: Den teoretiska basen är inspirerad av Norman 

Faircloughs metod av kritisk diskursanalys. Centrala 

begrepp är identiteter, relationer, representationer 

och hegemoni. 

Metod: Undersökningens metod är även den inspirerad av 

kritisk diskursanalys. 16 artiklar om SAS-krisen från 

november 2012 har analyserats. 

Resultat: Fokus i rapporteringen har legat på förhandlingarna. 

Överlag har fackförbunden framställts mer 

fördelaktigt än SAS, som har fått mycket kritik. 
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Inledning 

Under senare år har kriser av olika slag tagit större och större plats i samhället. Kriserna kan 

innebära risker för befolkningen som behöver få vetskap om dessa händelser. Därför har 

media en nyckelroll i dessa situationer.  

En av de största företagskriserna de senaste åren är den ekonomiska kris flygbolaget SAS 

genomgick i november 2012. År 1946 grundades det nordiska flygbolaget SAS genom en 

sammanslagning av tre nordiska flygbolag, ett danskt, ett norskt och ett svenskt. Under SAS 

tidiga år låg bolaget i branschens framkant och var bland annat det första bolaget som flög 

reguljärt mellan Köpenhamn och Los Angeles; och kunde år 1957 erbjuda en flyglinje över 

Nordpolen till Japan. Mellan 1965 och 1975 – ”flygets guldålder”, flög SAS till alla 

kontinenter utom Oceanien.
1
 Företaget hade dock tidigare stött på problem i och med att man 

år 1962 hade varit tvungen att säga upp 550 anställda. I början av 1980-talet hade företaget 

drabbats av ytterligare förluster men en ny VD, Jan Carlzon, lyckades tillfälligt få siffrorna att 

vända och 1984 utsågs SAS till ”Årets flygbolag” av tidningen Air Transport World. År 1997 

var SAS också en av grundarna av Star Alliance.
2
 

Under 1990-talet skedde avregleringar inom flygtrafiken vilket ledde till ett 2000-tal med 

lågprisflygbolag och pressade priser för SAS att konkurrera med, och ett årtionde fyllt av 

kriser för bolaget. Efter en EU-dom om en priskartell med ett danskt flygbolag avgick i 

augusti 2001 SAS VD och månaden efter hela bolagsstyrelsen. Samma år kolliderade ett 

SAS-plan med ett privatplan i Italien och orsakade 118 människors död, och i november 

tillkännagavs att bolaget skulle minska antalet anställda med 2500 personer. Konkurshotet var 

ständigt närvarande under 00-talet och kulminerade under 2009 i rykten om att SAS skulle 

köpas upp, vilket ledde till att ägarna de två följande åren fick skjuta till sammanlagt 11 

miljarder kronor.
3
  

I november 2012 blossade krisen upp igen med besked om nödlån och åtstramningsplaner. 

Under framförallt en veckas tid, mellan den 12:e och den 19:e november var rapporteringen 

speciellt intensiv och rörde bland annat hur och om SAS skulle gå att rädda. Olika avtal 

gällande fack som representerade bland annat piloter och kabinpersonal behövde ordnas.  

                                                           
1
 Milder, Julia. SAS – från flygromantik till kris och varsel. Sveriges radio.  

2
 SAS AB. SAS group Milestones http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp  

3
 Milder, Julia. SAS – från flygromantik till kris och varsel. Sveriges radio. 

http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp
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Det som var mest kritiskt för SAS i november 2012 var fackförbunden – storbankerna hade 

gått med på nödlån till SAS med villkoret att företaget skulle spara 3 miljarder kronor. För att 

lyckas med detta var SAS beroende av att facken accepterade deras krav och nya avtal. 

Medierapporteringen av detta kapitel i SAS historia kom därför att handla till stor del om 

motsättningarna mellan företaget och facken, ledningen och arbetarna. 

SAS var alltså på väg mot en rejäl krasch – men lyckades vända och ta sig tillbaka upp mot 

himlen. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att genom en textanalys studera tryckta nyhetsmediers 

rapportering av SAS-krisen i november 2012 med fokus på hur media rapporterar om krisen. 

Vilka får komma till tals, var ligger fokus?  Med inspiration av kritisk diskursanalys vill vi 

undersöka texterna, deras innehåll, språk och struktur och vilka föreställningar dessa vilar på 

och för med sig till mottagaren. För att undersöka hur SAS-krisen framställts kommer vi att 

utgå från följande frågor: 

Vad har rapporteringens huvudsakliga fokus varit? 

Vilka behandlas mer/mindre fördelaktigt av medierapporteringen av krisen? 

Vilka sociala identiteter, relationer och representationer konstrueras av texterna? 

Urval  

Allt analysmaterial är hämtat från mediedatabasen Retriever. En första sökning med sökorden 

”SAS kris” gav färre träffar än väntat och vi valde därför sökordet ”SAS”. Detta gav 12 522 

träffar under 2012, varav 4681 var från november, då krisen hade sin kulmen. Detta kan 

jämföras med oktober med 1079 träffar och december med 1252 träffar. Vi valde därför att 

begränsa vår undersökning till artiklar från november 2012, och från fyra tidningar: 

Aftonbladet, Dagens Nyheter (DN), Expressen och Svenska Dagbladet (SvD). Denna 

minskning valdes för att ytterligare begränsa antalet artiklar och just dessa tidningar för att de 

är fyra av Sveriges största dags- respektive kvällstidningar som når många människor. Dock 

är inte syftet att jämföra tidningarna med varandra utan olikheterna tidningarna emellan gör 

att vi får en bredare bild av krisen, och olika infallsvinklar.  
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De valda kriterierna resulterade i 123 artiklar från Aftonbladet, 142 från DN, 92 från 

Expressen och 81 artiklar från SvD; totalt 438 artiklar från den aktuella perioden och de 

aktuella tidningarna. Vi analyserade artiklar på en makronivå för att finna övergripande 

teman; och då vi i denna makroläsning funnit tre utmärkande teman (se nedan) valde vi sedan 

att analysera fyra artiklar från varje tidning där dessa teman fanns representerade. Totalt 

analyseras 16 texter, vi har valt att bortse från ledare och insändare för att istället fokusera på 

nyhetsartiklar. För att välja ut artiklarna användes Retrievers sökinställning ”mest relevant” 

och sedan valdes artiklar som stämde överens med de teman som vi funnit i vår makroläsning. 

Kritisk diskursanalys innebär analys av text, foto, rubriker med mera beroende på vilken typ 

av medium det gäller. I vår undersökning kommer vi att inrikta oss på texterna och inte 

analysera varken bilder eller rubriker till artiklarna. Detta på grund av att vi ville fokusera på 

ett område, texten, och göra en djupare undersökning av denna. Vid en större undersökning 

hade vi studerat artiklarna i sin helhet.     

Metod och teori 

I det här avsnittet kommer vi förklara hur vi ska gå tillväga för att genomföra vår studie av hur 

tryckta nyhetsmedier, dags- och kvällstidningar, har rapporterat om SAS-krisen. Vi kommer 

att beskriva vår urvalsprocess och vår metodologiska och teoretiska bas som är Norman 

Faircloughs kritiska diskursanalys, härefter förkortat CDA. Även begreppet hegemoni och 

teorier om journalistiskt skrivande är viktiga för undersökningens teoretiska bas.  

Tillvägagångssätt 

Vi har analyserat artiklar först på en makronivå för att utläsa övergripande teman, ämnen och 

kategorier i rapporteringen av krisen.
4
 Vi fann då att det till största delen har handlat om 

förhandlingarna mellan fack och företag vilket i sin tur indelats i de tre underområdena tillika 

våra huvudområden;  

Ilska och oro – sett från perspektiv av fack, anställda och resenärer. 

Ekonomi – nödlån, sparpaket och konkurrens.   

Krisens effekter – säkerheten riskeras, svenska modellen ifrågasätts och länder påverkas.   

                                                           
4
 Ekström, Mats, 2008.  Mediernas språk. s 129 
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Varje huvudområde är som synes ovan därefter uppdelat i mindre teman med utdrag ur 

artiklarna som exempel vilka vi slutligen analyserar på mikronivå.  

Kritisk diskursanalys som metod 

Den metod vi inspirerats av och kommer basera vår studie på är Norman Faircloughs modell 

CDA som enkelt förklarat inriktar sig på sambandet mellan språk och samhälle. Samhället 

består dels av grupper och idéer som dominerar och styr, dels av motsatsen d v s tankar och 

åsikter som blir åsidosatta och har mindre effekt. Denna maktstruktur och konflikt i samhället 

samt sökande av svar på anledningen till att vissa åsikter är av värde och andra inte, är 

utgångspunkten i CDA. Ordet ”kritisk” ger sig till känna då analysen vill klargöra den roll en 

text spelar för upprätthållande av ojämlika maktförhållanden. CDA vill vara en del av en 

social förändring som ska resultera i mer jämlika maktförhållanden. En analys genomförs 

därför med ett kritiskt öga med förhoppning om att kunna agera för sociala och politiska 

förändringar och inte bara visa vetenskapliga resultat.
5
 

En diskurs definieras hos Fairclough på två sätt, det första synsättet ser det som en social 

praktik som både skapar kunskap i den sociala världen och påverkas av den. Diskursen kan 

forma och omforma sociala strukturer och speglar dem samtidigt också. Det andra sättet ser 

diskurs ”som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv”.
6
  

Det är centralt i Faircloughs perspektiv att det i samhället finns olika diskurser. Diskurserna 

tillhör olika sociala institutioner och situationer. Exempelvis finns det i skolan som institution 

en speciell diskurs i klassrummet och en annan på skolgården då man beter sig och talar olika 

på dessa platser. Liknande jämförelser kan också göras mellan olika institutioner som skola 

och hem. Sociala och kulturella förändringar yttrar sig då diskurserna inte fungerar enligt 

normen.
7
  

En fullständig undersökning av CDA innefattar tre områden, först görs en textanalys där man 

studerar grammatik, ordval, satser och så vidare. Man ser både till meningen med texten och 

till dess form. Andra steget kallat Diskursiv praktik innebär studier av hur en text produceras 

och konsumeras, till exempel hur tv-tittandet tar plats i de dagliga rutinerna hos en familj. Sist 

analyseras Sociala praktiken där man med sina resultat drar paralleller till samhället i form av 

                                                           
5
 Ibid. s 122-123 

6
 Winther Jörgensen, Marianne & Philips, Louise. 2000. Diskursanalys som teori och metod. s 72 

7
 Fairclough Norman. 1995. Media Discourse. s 55-56  
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exempelvis ekonomi, makt och identitet.
8
 I vår undersökning fokuserar vi på den första delen, 

en textanalys, men vi kommer även att diskutera hur våra resultat kan ses ur ett större 

samhälleligt perspektiv.  

Kritisk diskursanalys som teori 

Norman Fairclough vill inspirera till intresse för analys av medietexter och han vill att vi ska 

förstå värdet av att analysera medietexter lingvistiskt och i termer av diskurs.
9
 Att producera 

(skapa) och att konsumera (motta och tolka) text medverkar till att bilda den sociala världen.
10

 

I till exempel en nyhetsartikel bidrar diskurs till att konstruera tre objekt; sociala identiteter, 

sociala relationer (i vår text samspel mellan textens aktörer) och sociala representationer som 

handlar om hur världen och händelser framkommer i texten.
11

  

En vidare förklaring av ovanstående objekt kan sägas ha sin början i att det i en mediediskurs 

går att finna ett samspel mellan reportern, publiken och ”andra deltagare” i diskursen 

(fackförbund, politiker, experter, vetenskapsmän etc.) Med hjälp av detta både formar 

mediediskursen identiteter och sociala relationer, och formas av dessa. Att studera identiteter 

och relationer i en text innebär att finna eventuella sociala och personliga identiteter och 

relationer som skapas för respektive emellan reportern, publiken och experter. Att söka 

identiteter och relationer i texter är av värde, eftersom det leder till uppkomsten och ställandet 

av viktiga sociokulturella samhällsfrågor, som alltså kan uppmärksammas tack vare medierna 

och deras påverkan på samhället.
12

  

Skapandet av identiteter och relationer påverkas även av vem som får uttala sig i medierna. 

Fairclough menar att journalister förlitar sig på ”a tightly delimited set of official and 

otherwise legitimized sources which are systematically drawn upon”.
13

 Dessa inkluderar 

bland annat stat, polis, fackföreningar och vetenskapliga och tekniska experter från 

universitet. Vidare citerar han Paddy Scannell som menar att vanliga människor “are entitled 

to their experiences but not to their opinions”, samt att ”whereas public person are called upon 

for their opinions, private persons are generally called upon for their experiences”.
14

 “Vanliga 

människor” får alltså oftast uttala sig utifrån sina upplevelser istället för sina åsikter, medans 

                                                           
8
 Ibid s 59-62 

9
 Ibid s 2 

10
 Winther Jörgensen, Marianne & Philips, Louise. 2000. Diskursanalys som teori och metod s 67 

11
 Fairclough, Norman. 1995. Media Discourse s 55 

12
 Ibid. s 125-127 

13
 Ibid s 49 

14
 Ibid s 49; Ibid s 40 
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expertuttalanden, idéer och opinioner i artiklar oftast kommer från exempelvis statliga 

organisationer eller fackförbund.  

Gällande sociala representationer i texter ligger fokus på hur världen - händelser, situationer, 

förhållanden, människor och så vidare - är representerade i texter. Medierna konstituerar 

verkligheten på olika sätt beroende på de sociala positioner, intressen och mål hos de som 

producerar dem. Därför har de som producerar dessa texter, journalisterna, också alltid ett val 

– vad de väljer att inkludera respektive exkludera i texterna, vad de väljer att fokusera på och 

vad de väljer endast antyda eller att utelämna helt.
15

 På detta sätt styr producenterna vilka 

föreställningar om världen och samhället som förekommer i texter – exempelvis är vad som är 

sunt förnuft eller enligt normen för en journalist också det som kommer att finnas i hans text, i 

och med att det är hans representation av världen. Detta påverkar alltså vad som framstår som 

normer eller sunt förnuft i medietexter, och har även möjlighet att reproducera rådande social 

ordning genom att få händelser och värderingar att framstå som självklara.  

De ideologiska effekterna är ett av de centrala perspektiven för CDA. Med termen ideologi 

menas förhållanden kring maktrelationer. Enligt CDA skapar texter ojämlika 

maktförhållanden mellan grupper t ex sociala klasser, kön och etnicitet. Det kan också handla 

om relationen mellan politiker och befolkningen eller som i fallet av denna undersökning 

relationen mellan företag och facket. På samma sätt som mediediskurs formar och formas av 

identiteter och relationer konstrueras ofrivilligt en text av maktrelationer och kampen om 

makt samtidigt som samma text också är en faktor som säkrar makt och hegemoni och bidrar 

till att dessa existerar. 
16

 

Hegemoni 
Maktförhållanden inom medier har utforskats länge, och försök har gjorts att identifiera och 

kategorisera olika förhållandena mellan medierna, samhället och politiska ideologier. På 

1940-talet urskiljde ett amerikanskt försök mellan fyra olika massmedie- eller 

informationsideologier: den auktoritära ideologin där ”press, radio och tv kontrolleras av de 

politiska beslutsfattarna”; den frihetliga ideologin där ”medborgarna förutsätts vara aktiva och 

intresserade av att skapa opinion”; den sociala ansvarsideologin där medierna anses ha ”ett 

ansvar för samhällsutvecklingen och måste utföra även obekväma nyhetstjänster”, samt den 

                                                           
15

 Ibid s 103 
16 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise. 2000 Diskursanalys som teori och metod. 79  
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marxistiska medieideologin.
17

 Enligt den marxistiska medieideologin styrs medierna av en 

elit, fungerar som ”’instrument i förtryckarnas händer’” och spelar en betydelsefull roll i den 

marxistisk-leninistiska samhällsuppfattningen.
18

 Medierna blir alltså med detta sätt att se, ett 

maktinstrument som makthavarna kan använda för att förtrycka de underordnade klasserna.   

Faircloughs teorier bygger på den italienske marxistiske teoretikern Antonio Gramsci, som 

myntade begreppet hegemoni.
19

 Hans teorier har viss likhet med den marxistiska 

medieideologins uppfattning som medier som ett ”’instrument i förtryckarnas händer’”, och 

bygger i sin tur på Marx teori om falskt medvetande.
20

 Marx teori gick ut på att arbetarklassen 

fick lära sig att  

förstå sina sociala omständigheter, sina sociala relationer, med hjälp av en 

uppsättning av idéer som inte var deras utan härrörde från en klass vars 

ekonomiska, och därmed politiska och sociala, intressen inte bara skilde sig 

från deras utan aktivt motarbetade dem.
21

  

Borgarklassens ideologi såg alltså till att arbetarna hölls kvar i detta tillstånd av falskt 

medvetande. Gramscis begrepp hegemoni är en vidareutveckling av detta och har kallats 

”ideologi som en kamp” och innebär att ”man ständigt försöker vinna och behålla 

majoritetens gillande av det system som ger dem en underordnad ställning”.
22

 Detta 

förutsätter alltså att det finns en minoritet som är dominerande, och som är beroende av att 

den dominerade majoriteten faktiskt gillar och finner sig i sin underordnade ställning.  

Något av det viktigaste inom teorin om hegemoni är konstruktionen med ”sunt förnuft” eller 

”vanligt förnuft” vilket innebär att om den regerande klassens åsikter kan godtas som sunt 

förnuft uppnås det ideologiska målet och den ideologiska funktionen döljs.
23

 Om de 

dominerande åsikterna anses vara sunt förnuft ifrågasätts de inte heller.  

”Ideologiska teorier framhåller att all kommunikation och all betydelse har en socio-politisk 

dimension och att de inte kan förstås utanför sitt sociala sammanhang”.
24

 För att förstå medias 

rapportering av SAS-krisen måste man alltså studera artiklarna i relation till dess sociala 

sammanhang – alltså dagens samhälle och de diskurser som råder i samhället i övrigt. 

                                                           
17

 Hadenius, Weibull & Wadbring. 2011 Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. s 23-25 
18

 Ibid s 25 
19

 Winther Jörgensen, Marianne & Philips, Louise. 2000. Diskursanalys som teori och metod s 80 
20

 Hadenius, Weibull & Wadbring. 2011 Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. s 25 
21

 Fiske, John . 2010  Kommunikationsteorier. En Introduktion. s 228.  
22

 Ibid s 232 
23

 Ibid s 232 
24

 Ibid s 233 
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”Ideologins funktion är att vidmakthålla klassdominansen”, alltså i princip att ideologin tjänar 

till att behålla de regerande klasserna på toppen och de dominerade kvar i deras underordnade 

position.
25

 Marx uppfattning var att ”den dominerande minoriteten tvingade på den 

underordnade majoriteten sina idéer och åsikter”.
26

 

Journalistiskt skrivande 

Journalistiken gick i slutet av 70-talet mot ett granskningsideal av makt. Som medborgare 

blev det allt vanligare att journalisterna ställde kritiska frågor till politiker å samhällets vägnar 

istället för att låta politikerna välja vad för frågor de ville belysa. Det är i dagens journalistik 

fortfarande aktuellt med granskning . Det är viktigt för journalisten att agera kritiskt, ställa 

frågor och visa på motstridiga uppgifter för att visa sanningen för sina läsare.
27

  

Ända sedan 60-talet har vidare kravet på objektivitet varit aktuellt för medieproduktion. Man 

bör inte ta ställning för någon part utan vara neutral.
28

 Det har dock framkommit i studier att i 

fall av åsikter förekommer politiker mer än experter i media. Detta delvis för att media vill 

uppmärksamma intressanta åsikter snarare än att fördjupa sig i specifika frågor som man gör 

med en expert. I storstadspress finns tre framträdande arketyper av hur journalister skriver 

texter. ”Experten slår larm”- här går journalisten ihop med en expert för att uppmärksamma 

läsare på något. ”Politiskt utspel”- politikern tar initiativ och vill förmedla något och 

journalisten förmedlar detta och reaktioner på detta. ”Vi här nere- de där uppe”- journalisten 

lierar sig med ”den svaga sidan” och uppmärksammar den enskilda människan. Detta har ofta 

använts i kontrast till myndigheter och byråkrati.
29

 Inte att förglömma är att 

kvällspressjournalistik har en tendens att skriva med underhållningsfunktion, 

sensationsjournalistik är vanligt förekommande i tidningar för att locka läsare likaså 

konsumentjournalistik där media ger läsare råd, hjälp och stöd vid svåra situationer som t ex 

en kris.
30

    

Tidigare forskning 

Vi kommer här att redogöra för tidigare forskning i form av en avhandling med kritisk 

diskursanalys som metod, med ett upplägg som vi inspirerats av i vår undersökning.  

                                                           
25

 Ibid s 233 
26

 Ibid s 234 
27

 Ibid s 289 
28

 Ibid s 275 
29

 Ibid s 288 
30

 Ibid s 294 
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Peter Berglez doktorsavhandling The materiality of media discourse: on capitalism and 

journalistic modes of writing analyserar samband mellan den kapitalistiska samhällsordningen 

och massmedia. För medias perspektiv i frågan har DN och den slovenska tidningen Delo 

använts. Artiklarna i de valda tidningarna har tre teman vilka är; Kosovo-kriget, 

demonstrationerna mot IMF och världsbanken i Prag och terrorattackerna mot World Trade 

Centre. Alla händelser inträffade kring millennieskiftet åren 1999-2000.  

I teorin använder man sig av Marxistiskt synsätt för att tolka sambandet mellan en 

kapitalistisk form av produktion och massmedia. Metoden som används är kritisk 

diskursanalys och den är av intresse för undersökningen dels för sitt kritiska synsätt och fokus 

på maktrelationer och även för sitt samband med språk och samhälle. För att ge ett exempel 

på hur CDA har använts beskrivs det hur man utifrån ett stort antal artiklar vill undersöka de 

eventuella ideologiska strukturerna i texterna. Därefter har man analyserat från de ideologiska 

strukturerna (ett mindre antal texter) och urskiljt olika sätt som artiklarna är skrivna på t ex ett 

”förenande” sätt. De åtta delar (texter) som alltså alla består av ideologiska strukturer är sedan 

föremål för en fördjupad analys.
31

 

CDA kan genomföras på olika sätt vilket var problematiskt för oss i början, och denna 

undersöknings genomförande blev en inspiration för vår studie. 

Analys 

Medias rapportering av krisen har till stor del fokuserat på förhandlingarna och inom detta 

ämne har vi hittat tre ”undergrupper”, som vi valt att benämna ”Ilska och oro”; ”Ekonomi”, 

samt ”Krisens effekter”. Inom dessa ”undergrupper” har sedan ytterligare indelningar gjorts; 

”Ilska och oro” har delats in i rapporteringar om fackens ilska, anställdas ilska och oro, och 

resenärers oro. ”Ekonomi” har uppdelats efter rapporteringar rörande nödlån, sparkrav och 

konkurrens; och ”Krisens effekter” har indelats i säkerhetsrisker, den svenska modellen samt 

hur Skandinavien skulle påverkas vid en eventuell konkurs. 

Ilska och oro 

Fackförbunden och deras missnöje över företaget och svenska staten nämns i de flesta av 

artiklarna; de anställda är oroliga för sina jobb, och resenärerna vågar inte boka resor med 

SAS och är oroliga för vad som kan hända om företaget går i konkurs.   
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Framförallt fackförbunden är upprörda över SAS sätt att sköta förhandlingarna dem emellan. 

SAS framlade ett förslag till facken som de mer eller mindre var tvungna att gå med på för att 

rädda företaget och medlemmarnas jobb; i media kallat ”ultimatum”. Det skulle innebära 

sänkta löner, längre arbetstider och högre pensionsålder: 

– Jag vet inte vilket som är värst, att sänka lönerna, försämra arbetsvillkoren 

eller slakta sin pension. Egentligen är det allra värsta sättet det här har gått till 

på, i form av ett ultimatum, säger Sören Skog, vice ordförande för SAS-

sektionen inom Svensk Pilotförening. (…) – Man respekterar på inget sätt de 

normala spelreglerna. Det är ännu mer förvånande eftersom ledningen de sista 

åren har haft en väldigt bra dialog med facken. Vi hade kommit långt med att 

hitta en bra samarbetsform. Nu verkar man kunna göra nästan vad som helst 

för att skrämma upp personalen
32

 

Det finns inga tvivel på Sören Skogs åsikter om hanteringen av krisen. Uttrycket ”Jag vet inte 

vilket som är värst” antyder att han inte ser någonting som positivt överhuvudtaget, utan att 

det är som att välja mellan pest eller kolera. Att ”slakta sin pension” är en uppseendeväckande 

metafor som på ett brutalt sätt illustrerar Skogs syn på SAS sätt att spara pengar. Vidare liknar 

han företagets agerande vid ett ”spel” där de kör över folk och inte spelar enligt reglerna. Att 

använda metaforer i en text är ett sätt för skribenten att underhålla läsaren och skapa en 

relation till denne.
33

 I detta fall har inte skribenten själv skrivit metaforerna utan det är en 

facklig representants ord, men det har ändå samma underhållande och identitetsskapande 

effekt. Skogs negativa uttalanden får SAS att framstå i dålig dager, han är också missnöjd 

med företaget som samarbetat bra tidigare men nu svikit facken och antyder att relationen 

dem emellan är skadad. Enligt Faircloughs teorier bidrar diskurs till att skapa kunskaps- och 

betydelsesystem eller representationer.
34

 Uttrycket ”Man respekterar på inget sätt de normala 

spelreglerna” visar att det finns någon sorts norm eller samhällelig föreställning om hur ett 

företag ska bete sig i en förhandlingssituation, och att företaget här har frångått dessa. Detta 

blir då en representation av hur världen egentligen ska fungera, enligt normen. 

Unionens ordförande Cecilia Fahlberg är mycket hård i sin kritik mot både 

ägare och ledning. – Det här är en helt unik hantering. Vi har aldrig varit med 

om något liknande. Det gäller också hur förhandlingarna har genomförts, 

väldigt ostrukturerat och oprofessionellt, säger hon.
35

 

Efter beskedet rasade SAS personalklubb mot sparplanen. – De kan bara 

glömma löneavdrag. Om det så är på 10, 15 eller 5 procent, de kan bara 
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glömma det. Vi har gett vårt i mer än tio år, nu har vi inget mer att ge, säger 

Asbjørn Wikestad på SAS personalklubb i Norge till NRK.
36

 

Stark ilska fortsätter här riktas mot förhandlingarna och sparplanen. Enligt Fahlberg har inget 

företag hanterat en kris på det här sättet tidigare, vilket gör att SAS framstår som ännu mera 

skandalösa. Detta förstärks av beskrivningen av förhandlingarna med ord som ”ostrukturerat” 

och ”oprofessionellt”, vilka inte är ord som vanligtvis förknippas med ett stort företag som 

SAS. Kring företaget uppstår därmed något liknande en förövaridentitet. Wikestad talar 

nästintill direkt till företaget, som om han vill att de ska höra honom. Han intygar att ”nu har 

vi inget mer att ge” för att SAS ska förstå att facken inte kommer att ge sig. Detta skapar en 

bild av facken och dess medlemmar som offer för företagets framfart, de anställda har arbetat 

hårt i mer än tio år och de nya kraven är tacken för deras hårda arbete. Wikestad verkar också 

tala impulsivt då han diskuterar löneavdrag på ”10, 15 eller 5 procent”. Denna brist på 

struktur, 10, 15, 5 procent istället för 5, 10, 15 antyder att han talar från hjärtat och inte efter 

ett färdigt manus. I och med detta framstår han också som mer mänsklig och identifierbar. De 

båda citatens inledningar, där fackens företrädare beskrivs som ”mycket hård i sin kritik mot 

både ägare och ledning”; respektive ”Efter beskedet rasade SAS personalklubb mot 

sparplanen” befäster relationen mellan fack och företag som kritisk, kylig och bitter från 

fackens sida. 

Ilska finns även hos de anställda och de uttalanden som de har gjort: 

SAS ledning har sagt till sin personal att inte uttala sig. Men flygvärdinnan 

”Anna”, en mamma i 50-årsåldern, som inte vågar uppge sitt riktiga namn, 

säger att hon inte tänker gå med på de försämrade villkoren. Hon säger hellre 

upp sig: - Ärligt talat blir jag så jävla förbannad att jag hoppas att hela skiten 

går i konkurs. Jag tycker inte att staten ska gå in med en enda krona till, säger 

hon.
37

 

Även här svartmålas företaget då det avslöjas att personalen förbjudits att uttala sig i medier. 

Att ”Anna” inte vågar uppge sitt riktiga namn tyder på att hon är rädd för vad som kan hända 

om företaget skulle få veta att hon trotsat förbudet. Svärorden hon använder samt ”en enda 

krona” förstärker intrycket av hennes ilska och bygger upp dramatik. Hon använder ”skiten” 

som en metafor för företaget, vilket visar hur litet hennes förtroende för företaget är. 

Många av de olika fackförbunden som varit inblandade i krisen har uttalat sig, och denna 

sammanställning visar att känslan av ilska är densamma hos alla. I vårt material har facken 
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uttalat sig ilsket flest gånger, medan anställda endast har framstått som ilskna i ”Annas” fall. 

Här är dock ilskan väldigt påtaglig och stark. De anställda har istället ofta förefallit som 

oroliga inför framtiden och sina jobb: 

Anders Öhrman har flugit för SAS i nästan 28 år, nästan hela sitt vuxna liv. 

Den senaste veckan har han gått på helspänn av rädsla för att förlora sitt jobb. 

– Min fru har varit ett otroligt stöd. Vi har verkligen tagit hand om varandra, 

säger han. Det nya avtalet gör att han förlorar en månadslön om året och får 

jobba längre arbetspass. – Det är aldrig roligt att få lönesänkning, men om 

alternativet är att bli av med jobbet så får man acceptera det. Jag är tacksam 

för att behålla jobbet, säger han.
38

 

Tomas Pettersson, 55, är flygplatsman från Kilafors. Han har jobbat på SAS i 

elva år. (…) Uppgifterna om att många nu tvingas lämna bolaget sprider oro 

bland kollegerna. – Det är klart att man är orolig. Men framför allt är det 

hemskt många där båda två jobbar för SAS, säger han.
39

 

I artiklarna står fullständigt namn och ålder på de intervjuade som för att personifiera de båda. 

Även hur länge de jobbat för SAS, 28 respektive 11 år, nämns; som för att bevisa att detta är 

trogna och lojala arbetare som ägnat flera år av sina liv åt företaget. Det skapas en 

offeridentitet där de trogna anställda befinner sig i en situation de inte har kontroll över och 

som de inte är ansvariga för. Förhållandet mellan ”arbetarklassen” och företaget är en relation 

där arbetarna befinner sig i en beroendeställning vilket tar sig uttryck bland annat gällande 

familjer ”där båda två jobbar för SAS”. I detta fall skulle en konkurs leda till att en hel familj 

blir utan inkomst. Familjeaspekten tas även upp av Anders Öhrman som nämner att ”Min fru 

har varit ett otroligt stöd. Vi har verkligen tagit hand om varandra”. Artiklarna visar hur krisen 

har påverkan även på ett personligt plan. Istället för ilska över försämrade villkor uttrycker 

anställda här lättnad och tacksamhet över att få behålla jobbet.    

Även resenärerna beskrivs som oroliga då en konkurs är nära. Många har resor inbokade och 

lever i osäkerhet över om de kommer kunna resa. Andra kunder tycker det är synd om det inte 

blir några fler resor med SAS för dem. Dessutom är företaget ett stort nordiskt landmärke med 

en anrik historia. Många är därför oroliga över hur en eventuell konkurs kan påverka Sverige 

och mindre orter där SAS är den enda flygaktören:  

Kirunabon Kerstin Lundström, 74, pensionär, flyger ofta med SAS. – Det är 

ju förskräckligt att vi bara har SAS. Jag tycker att staten ska gå in med en 

himla massa pengar. De måste hitta på någonting. Vi bor 130 mil från 
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storstaden och måste ju kunna ta oss ut i världen utan att det kostar skjortan, 

säger hon.
40

   

– Vi kan inte ge några garantier till våra resenärer. Vi märker givetvis av en 

tilltagande oro från kunderna och får många frågor om hur det ska sluta, men 

det är svårt att lämna klara besked i det här läget, säger Elisabeth Manzi. Flera 

resebyråer som DN talat med bekräftar också bilden att kundernas tvekan att 

flyga med SAS har ökat de senaste dagarna. Framför allt är det frågor om 

bolagets framtid som har blivit fler, men det finns även klara tecken på 

minskad försäljning.
41

 

Resenären beskrivs med fullständigt namn, ålder och sysselsättning vilket ger någon att 

relatera till. Kerstin skulle kunna vara vilken resenär som helst. Att hon ofta flyger med SAS 

gör att hon verkar som att hon vet vad hon pratar om och därmed är pålitlig. Elisabeth Manzis 

uttalande visar hur krisen har påverkat SAS relationer till resenärerna, som även de befinner 

sig i en beroendeställning till företaget. 

Sammanfattande analys Ilska och oro 

Facken framstår som arga i alla uttalanden medan de anställda uttrycker både ilska och oro. 

Dock är oro mer förekommande. Resenärerna har endast uttryckt oro i de artiklar vi 

analyserat. SAS får negativ publicitet i de flesta av kommentarerna och ges en slags 

förövaridentitet. Facken och de anställda framstår då som offer som befinner sig i en 

beroendeställning gentemot företaget. De anställda talar främst om sina upplevelser, 

personifieras och ges en identitet som privatpersoner som man kan relatera till. Gällande hur 

kunskaps- och betydelsesystem och representationer av samhälleliga föreställningar framställs 

i en text har det framkommit att SAS frångått normen om hur en förhandling ska skötas. De 

metaforer och starka uttryck som använts har en underhållande och dramatiserande effekt och 

skapar en relation till läsaren.   

Ekonomi 

En annan av de mest framträdande aspekterna i rapporteringen är den ekonomiska aspekten. 

Besparingarna företaget tvingas till har varit flitigt omskrivna. Tidningarna rapporterar om 

sparpaketet som innebär att företaget ska spara miljarder genom indragningar. SAS har 

beviljats nödlån av stat och bank, villkorat av att företaget sparar 3 miljarder. 

I går kom beskedet att EU säger ja till nödlån för SAS, skriver Dagens 

Industri. Sedan förra veckan har det varit en pågående diskussion mellan 

svenska myndigheter och EU-kommissionen, säger Maria Madrid Pina, 

                                                           
40

 ”Vi har ju bara SAS”, Expressen. 2012-11-12 
41

 Kunderna tvekar att flyga med SAS, Dagens Nyheter. 2012-11-16  



 

15 
 

medarbetare till EU-kommissionären Joaquin Almunia, till Expressen. 

Samtidigt har regeringen i största hemlighet förberett en katastrofplan. Och 

enligt uppgifter till Expressen har krisbolaget nu sålt markservicen.
42

 

– När förhandlingarna med bankerna började kärva insåg ägarna att en 

konkurs var nära för SAS, säger en källa med insyn i förhandlingarna. Flera 

källor vittnar om att finansmarknadsminister Peter Norman (M) varit mycket 

aktiv i kontakterna med de olika bankerna som ska ställa upp med lån.
43

 

Ovan beskrivs hur SAS kämpat för att få igenom ett nödlån och lyckats. Informationen 

kommer från olika källor, Dagens Industri samt en källa med insyn som tidningen kontaktat, 

vilket ger ett trovärdigt intryck. Relationen mellan staten, politiker, EU-kommissionen och 

företaget uppmärksammas och antyder att företaget verkligen har stora problem; då det har 

blivit en statlig angelägenhet. I artikeln dramatiseras händelserna genom beskrivningen av hur 

”regeringen i största hemlighet förberett en katastrofplan”. Frågan är om ”katastrofplan” är 

regeringens ord eller om det är medias beskrivning för att skapa spänning och förstora 

händelsen. SAS får sedan inte längre vara enbart ett bolag, utan kallas ”krisbolag”, vilket 

ytterligare dramatiserar. Dessa ord som ”nödlån”, ”katastrofplan” och ”krisbolag” gör att 

artikeln förmedlar en övergripande bild som är negativ. I det andra citatet förstår man hur nära 

konkursen är och att SAS befinner sig i en trängd situation vilket gör att allvaret i situationen 

blir tydligt.  

För att nödlånet skulle beviljas krävdes att facken godkände sparpaketet och skrev under 

avtal. Detta gav upphov till spekulationer om vad sparpaketet egentligen skulle innebära och 

hur det skulle påverka de anställda: 

Tidigare på dagen förekom uppgifter om att SAS ville sänka kabinpersonalens 

löner till 80 kronor i timmen vilket skulle motsvara en månadslön på 13 000 

kronor i timmen. SAS tillbakavisade dock Unionens siffror och hävdade att 

det var ett missförstånd.
44

 

1000 tvingas gå och för de som blir kvar sänks lönen med 15 procent. Men 

källor till flygexperten Richard Björnelid, som bland annat skrivit boken 

’SAS: om konsten att sänka ett flygbolag’, säger att det kan röra sig om hela 

25 procent i lönesänkning. – Det har kommit nya uppgifter från våra källor i 

Danmark. Jag ser det som ett förhandlingssystem från SAS sida. SAS position 

är stark och då lägger man fram det som ett ultimatum och tar i lite extra. Jag 
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har flera källor som uppger 25 procent, och en annan som säger 15 procent. Vi 

får se hur det landar, säger han.
45

  

De siffror som nämns i ovanstående citat är relativt drastiska – exempelvis att 

kabinpersonalen inte skulle få mer än 13 000 kronor i månadslön. Detta framstår som en 

väldigt låg siffra och SAS får därmed negativ publicitet eftersom det framstår som att 

företaget inte kommer att kunna betala ut tillräckliga löner. En lönesänkning med 25 procent 

är även det en kraftig siffra och framställer sparpaketet som mer skandalöst. Omnämnandet av 

dessa siffror vilar på att de går emot en norm, ett slags ”sunt förnuft”, om hur mycket en 

människa rimligtvis ska tjäna som heltidsanställd och om vilka lönesänkningar som är rimliga 

att genomföra. SAS beskrivs använda sin position för att få igenom sina krav, vilket skapar en 

maktrelation där företaget är dominerande. 

SAS har på senare år fått konkurrens från lågprisbolag som Ryanair och Norwegian. 

Kostnaderna för SAS löpande verksamhet ligger högre än hos lågpriskonkurrenterna. 

Bedömare i flygbranschen anser att det nya avtalet bara ger SAS tillfälligt 

andrum. Bolagets kostnader är fortfarande högre än konkurrenternas. 

Flygflottan är för gammal. Och konkurrensen i luften väntas bli än värre i 

fram-tiden.
46

 

För bankernas motstånd till att fortsätta låna ut och regeringarnas uppenbara 

motvilja att skjuta till nya pengar visar i sig hur allvarligt läget är. I princip 

kan ledningen hävda att tiden är ute för SAS om inte personalen går med på 

väsentliga förändringar. Fast den argumentationen försvagas förstås betydligt 

när exempelvis SAS-facken i Norge kritiserar ledningen för att toppcheferna 

har så höga löner. Föga förvånande jämför facken också med hur mycket 

lägre lönerna är för de högsta cheferna hos värsta konkurrenten Norwegian.
47

 

Det här problemet gäller framför allt trafiken i Europa, där SAS har 85 

procent av sina flygningar. Jämfört med andra traditionella flygbolag är det en 

ovanligt stor del och det har slagit hårt mot SAS eftersom konkurrensen från 

lågkostnadsbolagen varit så hård just i Europa.
48

 

Fokus här ligger på konkurrensen mellan SAS och lågprisbolagen, och hur detta påverkar 

SAS. En bild skapas av att företaget utnyttjar sin maktposition då det beskrivs vad som kan 

hända ”om inte personalen går med på väsentliga förändringar.” Även om sparpaketet 

accepteras av fack och anställda är SAS totala kostnader ändå högre än hos Norwegian och 

Ryanair. SAS verkar enligt artikeln inte ha några andra val än att sänka löner så pass mycket 
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att det blir en sensation. För att försöka omförhandla gör facken granskningar och går ut med 

information som sätter SAS i knipa och får dem att framstå som de onda då man ifrågasätter 

chefernas höga löner och att Norwegians högre chefer tjänar betydligt mindre än hos SAS. 

Sammanfattande analys Ekonomi 

SAS fortsätter att få negativ publicitet, bland annat genom att beskrivas som ”krisbolaget” och 

att regeringen förberett en ”katastrofplan”, vilket representerar en negativ helhetssyn hos 

artiklarna – SAS representeras på ett negativt sätt. Ett sensationellt sätt att beskriva 

händelserna skapade dramatik och förstorar krisen. Sparpaketet beskrevs med hjälp av 

extrema siffror för att sänka en lön som visar på hur man bryter en norm om vad som är en 

rimlig lön. SAS har beskrivits utnyttja sin maktrelation gällande ekonomin. Konkurrensen 

mellan SAS och lågprisbolagen har också fått uppmärksamhet. 

Krisens effekter 

Då SAS är ett av nordens största företag har det rapporterats mycket om eventuella effekter av 

en konkurs, som skulle bli starkt påtaglig. Även följder av SAS lösning av krisen har fått 

uppmärksamhet. Sparpaketet innebär försämringar för de anställda, bland annat utökad 

arbetstid, vilket kan innebära en säkerhetsrisk.  

Enligt Möller är inte löneläget orsaken till SAS problem. Han anser att de 

försämringar personalen ska gå med på drabbar kvalitet och service, som 

kunderna efterfrågar.
49

 

Arbetstiden ökar i praktiken med en dag i månaden, vilket kanske inte låter så 

dramatiskt. Men det blir lätt att skapa scheman som totalt tröttar ut människor. 

Och när piloterna är som tröttast ska de genomföra den svåraste delen av 

arbetet, landningen. Jag ser mycket allvarliga risker med det här, säger Sören 

Skog. Äventyras säkerheten? – Ja, det finns uppenbara risker för det.
50

 

Resenärerna efterfrågar kvalitet och service, och det antyds att de försämringar som 

sparpaketet innebär kommer att leda till att dessa relationer påverkas negativt vilket även kan 

påverka resandet. I det andra citatet beskrivs effekterna de förlängda arbetstiderna kan ha på 

piloternas situation på ett målande och konkret sätt, vilket återigen ger dem en offerroll. Det 

dramatiserar och ger ett intryck av oro och av att säkerhetsriskerna med att flyga ökar. Skogs 

ord är bara antaganden men som förstärks i och med att Skog är vice ordförande för SAS-

sektionen inom svensk pilotförening vilket antyder att han vet vad han talar om.  
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SAS lösning av krisen, med ett sparpaket som innebar försämrade villkor för de anställda och 

som presenterades som ett ultimatum blev starkt kritiserat och dess effekter på den svenska 

arbetsmarknaden diskuterades: 

Här handlar det om en auktoritär modell. En förhandling är att ge och ta, säger 

Anders Kjellberg, arbetsmarknadsforskare och professor vid Lunds 

Universitet. Om facken accepterar SAS ultimatum befarar han att fler företag 

vill göra samma sak. Risken finns att det blir ett accepterat beteende menar 

han. Och då är den svenska modellen i fara.
51

 

Kent Källström anser att det är väldigt lätt att lönesänkningar i ett krisföretag 

sprider sig till andra företag. Han understryker därför att det är viktigt att hålla 

isär frågan om lönen med den att rädda ett företag.
52

 

I texterna blir SAS kritiserat för sin drastiska, auktoritära lösning, sparpaketet. ”Den svenska 

modellen”, normen att lösa kriser med hjälp av förhandlingar, har genom SAS ultimatum 

frångåtts och experter menar att detta kan leda till att även andra företag försöker sig på detta 

och att den svenska modellen därigenom utmanas. Resonemanget antyder att ”den svenska 

modellen” är det bästa sättet att lösa kriser. På detta sätt blir SAS-krisen större än bara SAS – 

den hotar hela bilden av samhället och de värderingar om demokrati som det är uppbyggt av.  

En konkurs för SAS skulle enligt artiklarna påverka Norden och dess invånare. Bland annat 

riskerar små orter som enbart flygtrafikeras av SAS av stå helt utan flygförbindelser med 

resten av Sverige och tusentals människors jobb riskeras.    

Vi utgår från att det inte får ske. Det går inte att tänka sig en situation där SAS 

lägger ner, säger Kristina Zakrisson, S, kommunalråd i Kiruna. Hon bävar 

inför ett scenario där kirunaborna inte kan lämna orten på annat vis än med 

tåg och bil. – Kiruna kan bara inte vara utan en flygförbindelse, det är en 

otänkbar situation. Vi har nästan ett dygns tågresa till Stockholm och är helt 

beroende av flyget. Vi har så många som arbetspendlar och för 

besöksnäringen vore det en katastrof.
53

 

Enligt Anders Krog är det cirka 25 000 människor som har sin anställning 

kopplad till Kastrup. SAS står för 40 procent av all flygtrafik på flygplatsen, 

vilket förklarar bolagets betydelse för Kastrup. – Att SAS överlevnad är 

avgörande för Kastrup är därför uppenbart. Det förklarar också varför den 

danska statsministern och ytterligare tre andra ministrar uppmanat facken att 

anta SAS-ledningens förhandlingskrav och rädda bolaget.
54
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Något som får förre statsministern Göran Persson att rasa. – Jag tillhör ju dem 

som vill att vi ska ha kvar SAS. Det är strategiskt viktigt för Sverige. Det är 

uteslutet att företaget ska gå i konkurs. Det är en skandal, det är min 

uppfattning, säger han.
55

 

Det som märks tydligt är att en konkurs enligt dessa citat skulle vara otänkbar, vare sig man är 

resenär, anställd eller politiker. Befolkningen befinner sig i en beroenderelation till SAS. 

Händelserna dramatiseras med hjälp av uttryck som ”katastrof”, ”avgörande”, ”rasa” och 

”skandal” och ett mardrömsscenario av en värld utan SAS målas upp. I alla tre citaten 

framkommer SAS stora betydelse för Skandinavien och dess invånare. Politiker både 

omnämns och uttalar sig, vilket antyder allvaret i situationen och att en eventuell konkurs 

skulle kunna påverka hela Norden. Även här märks hur journalister förlitar sig på ”experter” 

för uttalanden, speciellt gällande de ”stora” effekterna en kris skulle kunna ha – de 

ekonomiska och infrastrukturella.  

Sammanfattande analys Krisens effekter 

Artiklarna om effekterna av krisen har visat bland annat hur försämrade villkor kan leda till 

säkerhetsrisker, genom att dramatisera och skapa oro. Detta görs bland annat genom 

expertutlåtanden om hur piloterna kan påverkas av de nya avtalen. På detta sätt får de 

anställda även här en identitet som offer. Dramatiseringen gällde också den så kallade 

”svenska modellen” som beskrevs som hotad då företaget frångått den. Detta gjorde att krisen 

även kom att omfatta bilden av samhället och demokratiska värderingar. En världsbild av 

Skandinavien utan SAS och hur detta skulle påverka befolkningen, som befinner sig i en 

beroenderelation mot företaget var också framträdande.  
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Diskussion 

De tre teman som enligt vår analys fått mycket plats i medias rapportering av SAS-krisen är 

ilska och oro, ekonomi samt krisens effekter. För att en tidning ska sälja lösnummer är den 

bland annat beroende av att journalisterna skriver bra artiklar, man måste dels veta vilka 

ämnen som intresserar läsare och även skriva om dem på ett tilldragande sätt.
56

 Våra tre 

teman kan alla vara exempel på vad som intresserar en läsare. Uttryck av ilska och oro har en 

tendens att dramatisera och fängsla. Facken och de anställda som står för aggressioner och 

oroligheter presenteras även med namn och ålder vilket gör att de personifieras och läsaren 

kan lättare identifiera sig med dessa. Det är mycket mer intressant att läsa om något som du 

kan relatera till än något som du inte känner tillhörighet till.
57

 Därmed knyter journalisten 

läsaren till sig. Även användandet av stereotyper i berättandet bidrar till att läsaren enklare 

kan relatera till texten, man kan lättare känna igen sig då olika grupper ofta porträtteras på 

vissa sätt, till exempel ledningens uttalanden är kortfattade och samlade, facket är de arga och 

upprörda och de anställda personifieras och de får står för känslor och emotion.  

Inom temat ekonomi skrevs mycket om nödlån och sparpaket i samband med förhandlingarna. 

Det var mycket fokus på förhandlingarna eftersom detta var ett kritiskt ögonblick och det som 

skulle leda till antingen en fortsättning för SAS eller en nedläggning. Media har även en 

tendens att skriva om de avgörande momenten, kulmen på krisen, eftersom de är de mest 

spännande att läsa om.
58

   

Medias uppgift är att informera, granska och förklara för medborgarna om diverse 

händelser.
59

 Enligt oss har temat krisens effekter fått mycket fokus eftersom neddragningar 

för personalen respektive en nedläggning av SAS skulle påverka många människor. Därav 

finns ett intresse för befolkningen att läsa om exempelvis hur säkerhetsriskerna ökar och hur 

Kastrups flygplats drabbas om SAS går i konkurs.  

Det största fokuset i rapporteringen av SAS-krisen i november 2012 har alltså handlat om 

förhandlingarna mellan företaget SAS och diverse fackförbund. Rapporteringen har haft drag 

av sensationsjournalistik då händelserna har dramatiserats som för att underhålla och skapa ett 

intresse. 
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I rapporteringen har vi funnit att fackförbunden och de anställda ofta framställs mer 

fördelaktigt och gynnas av medias rapportering. SAS har istället framställts på ett mindre 

gynnsamt sätt och fått utstå hård kritik från alla inblandade parter. Generellt sett har två 

identiteter skapats; facken och de anställda har fått en offeridentitet vilket visas bland annat 

genom citatet ”– Jag vet inte vilket som är värst, att sänka lönerna, försämra arbetsvillkoren 

eller slakta sin pension”.
60

 I och med detta blir företaget förövarna vilket också illustreras i 

citat som: ”Efter beskedet rasade SAS personalklubb mot sparplanen. – De kan bara glömma 

löneavdrag”.
61

 

Dessa identiteter placerar fackförbunden och de anställda i en underordnad ställning och 

beskriver också relationerna mellan dem och företaget – enligt Gramscis teori om hegemoni 

blir företaget här dominerande och de anställda dominerade. Den dominerande minoriteten, 

företaget, är beroende av att den dominerade majoriteten gillar det system som ger dem en 

underordnad ställning.
62

 Detta befäste sig genom ledningens beroende av att facken skrev 

under avtalen som innebar försämringar och en fortsatt underordnad ställning för de anställda. 

Det blir alltså en maktrelation, där företaget befinner sig i maktpositionen över facken. 

Samtidigt skapas även en maktposition hos facken då det är upp till dem att skriva på avtalet 

om sämre löner eller inte. SAS hamnar i en beroendeposition gentemot facken. Dock har detta 

inte varit framträdande i artiklarna, utan fokus har legat på att företaget är de mäktiga. I 

samhällets struktur har chefen makt över sina anställda. SAS har på samma sätt alltså en 

naturlig maktposition stadgad från början genom att de är företaget medan de anställda är 

underpositionerade och avhängiga SAS. Därmed blir detta något som upprätthåller den 

hegemoniska ordningen, då det befäster företagets makt.
63

  

Det finns alltid en ömsesidig makt- och beroenderelation där chefer är beroende av sina 

arbetare och vice versa, men då de dominerande traditionellt alltså är cheferna är detta det 

som fokuset läggs på. I artiklarna finns exempel på hur det är företagets maktposition som 

främst framkommer: ”Här handlar det om en auktoritär modell” (Anders Kjellberg, 

arbetsmarknadsforskare och professor vid Lunds Universitet) beskriver synen på hur företaget 
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utnyttjar sin maktposition för att med ett ultimatum få igenom sina krav och placera de 

anställda i en underordnad position.
64

  

Situationen mellan fack och ledning målas upp som nästan hatisk från fackens sida med citat 

som ”Unionens ordförande Cecilia Fahlberg är mycket hård i sin kritik mot både ägare och 

ledning.”
65

 och ”Efter beskedet rasade SAS personalklubb mot sparplanen. – De kan bara 

glömma löneavdrag.”
66

 Det är främst fackens syn på situationen som uppmärksammas medan 

ledningen som är den andra sidan sällan får svara tillbaka eller berätta sin syn. Media kan 

tyckas vilja lägga fokus på SAS hårda strategier och fula spel och göra dem till ”de onda” 

medan det antyds på vissa ställen att SAS inte har något annat val än att agera på detta sätt. 

Att de faktiskt är berättigade att genomföra sin sparplan som de tänkt. Denna typ av 

ställningstagande för den ”svaga sidan” kan spåras till en utav tre arketyper som karaktäriserat 

den politiska journalistiken i storstadspressen; ”Vi här nere – de där uppe” där journalister 

lierar sig med ”de som får slå underifrån” och uppmärksammar deras situation.
67

 Det är också 

välkänt att journalistik har en viss berättarteknik för att attrahera läsaren. Det innebär 

vinkling, att en aspekt kommer mer i fokus än andra vilket man också kan se i vår 

undersökning där man kan ana en vinkling av artiklarna från fack och anställdas sett att se på 

krisen.
68

   

 Fairclough citerar Scannell och nämner hur media låter olika människor uttala sig på olika 

sätt. Framförallt framhävs att ”vanliga människors” åsikter sällan framkommer i media utan 

detta överlåter media åt experter medan det är mer vanligt att medborgarna får uttrycka 

känslor och berätta om sina upplevelser.
69

 Detta stämmer väl in på vår undersökning där 

”vanliga personer” som intervjuats i artiklarna främst har uttalat sig om sina upplevelser – 

exempelvis piloten Anders som beskriver hur han och frun verkligen har tagit hand om 

varandra. Även om dessa individer har uttalat sig också om sina åsikter har fokus främst legat 

på hur de upplever saker och ting – exempelvis den arga, anonyma flygvärdinnan. Detta 

bidrar till att skapa sociala identiteter och relationer; facken och företagen framstår som 

myndiga och byråkratiska institutioner som alltså är ”experterna”; medan de ”vanliga 

människorna” blir de känslomässiga offren som ska kunna relateras till. 
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Fairclough talar om att diskurser bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer 

och sociala representationer, vilket även var några av våra utgångspunkter för 

undersökningen. Representationer länkas till frågor som ”How is the world (events, 

relationships etc.) represented?”
70

 Det har tolkats av oss som hur bilder av världen, samhället 

och föreställningar om dessa framkommer i texterna. Bland annat vilka underliggande 

antaganden och normer om hur samhället och saker och ting ska vara som kan urskiljas. ”Man 

respekterar på inget sätt de normala spelreglerna” handlar om hur SAS har skött 

förhandlingarna och visar hur en norm har brutits.
71

 Citatet: ”det kan röra sig om hela 25 

procent i lönesänkning.” syftar på spekulationer om hur mycket SAS kommer att sänka de 

anställdas löner.
72

 Siffran är hög och går emot principerna för hur stor en lönesänkning får 

vara. Detta visar hur samhället är baserat på normer vilket tar sig uttryck i artiklarna genom 

att de beskriver saker som framstår som självklara.  

Något som även varit centralt i rapporteringen om förhandlingarna är just att sparkraven och 

de nya avtalen framlades som ett ultimatum – fackföreningarna var så illa tvungna att skriva 

under avtalen för att medlemmarna skulle få behålla jobbet. Detta är ett exempel på ”sunt 

förnuft” i aktion - om den regerande klassens åsikter kan godtas som sunt förnuft uppnås det 

ideologiska målet och den ideologiska funktionen döljs.
73

 ”Sunt förnuft” innebär här alltså att 

det är bättre att behålla jobbet med sämre lön än att förlora det helt och hållet. Anders, piloten, 

beskriver en attityd som kan anas som ”sunt förnuft”: ”– Det är aldrig roligt att få 

lönesänkning, men om alternativet är att bli av med jobbet så får man acceptera det. Jag är 

tacksam för att behålla jobbet, säger han.”
74

 Det som framkommer här är att det är bättre att få 

sänkt lön och sämre villkor men trots allt ha kvar ett jobb; än att förlora jobbet och tvingas 

söka ett nytt där de ändå skulle tvingas nöja sig med betydligt lägre lön då lågprisbolagen, 

vilket nämnts i flera artiklar, har lägre löner.  

I princip fick fackföreningarna ett ultimatum som innebar ”skriver ni inte på så går SAS i 

konkurs”. Detta blir ett exempel på en hegemonisk diskurs: ”Sunt förnuft”-attityden kommer 

från den dominerande gruppen, företaget, och innebär att de anställda inte ifrågasätter denna i 

och med att den just är ”sunt förnuft”. För det är väl självklart att det är bättre att behålla ett 
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jobb du trivs med men få lite mindre lön än att förlora det helt och hållet? I och med att bland 

annat piloten Anders är av denna åsikt visar detta att teorin om ”sunt förnuft” här stämmer.
75

  

Sedan finns även en annan sida av SAS ultimatum och dess följder – att andra företag kan 

inspireras av och ta efter denna teknik. Egentligen kan detta kanske appliceras på vilket 

företag i kris som helst, ”sunt förnuft” säger väl egentligen alltid att det är bättre att behålla 

jobbet men få lite mindre betalt än att bli arbetslös? Så i princip borde företag alltid kunna 

pressa fackföreningar hur långt som helst i förhandlingar. Det blir då ett exempel på den 

hegemoniska makten i aktion – då företaget är den dominerande minoriteten som kan göra 

hur de vill med den dominerade majoriteten. Dock är de som sagt beroende av att de 

dominerade faktiskt gillar sin ställning; vilket är funktionen med ”sunt förnuft”. 
76

 

Begreppet ”falskt medvetande” som innebär att arbetarklassen får sina uppfattningar om sina 

sociala omständigheter från en makt som motarbetar deras intressen och dominerar dem har 

vissa likheter med den marxistiska medieideologins uppfattning om medier som ”’instrument 

i förtryckarnas händer’”.
77

 Medierna är alltså ett verktyg för den regerande klassen, i detta fall 

SAS, att utöva sin makt och utnyttja den rådande sociala ordningen för att på så sätt hålla den 

dominerade klassen där den ska vara. Även detta är en sorts ”sunt förnuft”; då den 

dominerade klassen, fackförbunden, befinner sig i ett tillstånd av falskt medvetande där deras 

uppfattning om den enda lösningen av krisen är att skriva under företagets avtal. I några 

artiklar nämns att Unionen lade fram ett eget förslag på avtal, men detta fick ingen större 

uppmärksamhet. ”Falskt medvetande” skulle alltså kunna tolkas som de anställdas uppfattning 

om att SAS sparkrav var det enda sättet att rädda företaget och därmed deras jobb.  

Det faktum att SAS delvis ägs av svenska staten är även det ett viktigt tema i rapporteringen 

och gör att det är nödvändigt för politiker som exempelvis Göran Persson att uttala sig. Detta 

är också kanske en av anledningarna till att krisen fått så stor uppmärksamhet – förutom att 

det är ett stort, skandinaviskt företag och därmed av intresse. I och med att staten äger 

företaget äger svenska befolkningen det – och därför är SAS framtid något som angår alla.  

Sammanfattning och resultat 

Undersökningens syfte var att undersöka hur tryckta nyhetsmedier rapporterade om krisen 

som flygbolaget SAS genomgick i november 2012. Detta skedde genom att göra en kritisk 
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diskursanalys av 16 artiklar, fyra vardera från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och 

Svenska Dagbladet. Artiklarna var alla publicerade i november 2012, den tid då krisen var 

som mest intensiv och kritisk.  

Det resultat vi funnit i denna undersökning är att rapporteringen främst har fokuserat på 

förhandlingarna mellan företaget och fackförbunden. De tre ”huvudområdena” inom detta var 

ilska och oro; ekonomi; samt krisens effekter. Fackförbunden har ofta behandlats mer 

fördelaktigt i medias rapportering av krisen, något som visat sig bland annat genom att en del 

av artiklarna har innehållit anställda eller fackmedlemmar som uttalat sig negativ om 

företaget. De anställda som uttalat sig har även beskrivits på ett personligt sätt samt talat om 

sina känslor och upplevelser – något som får dem att framstå som mänskliga och relaterbara, 

till skillnad från det kalla företaget och dess ledning.  

Utifrån Faircloughs teori om sociala identiteter, relationer och representationer fann vi att den 

dominerande minoriteten, företaget, har fått en identitet som förövare och den dominerade 

majoriteten har fått en identitet som offer för företagets nycker. Relationer av makt skapades i 

två meningar, först då SAS presenterade ett sparpaket som skulle skrivas under med kort 

varsel och utan möjlighet till att förhandla. Samtidigt fanns en makt hos facken som hade 

möjlighet att inte skriva på avtalet vilket hade lett till SAS konkurs. Dem emellan skapades 

därmed också en beroenderelation. Samma relation framkom också mellan SAS och de 

nordiska länderna vilka skulle påverkas av exempelvis neddragningar av personal och sämre 

kommunikationsmöjligheter på mindre orter vid en konkurs. Det skulle påverka samhället i de 

nordiska länderna. Representation fann vi i form av normer som motsattes i texten. Vissa 

texter visade tydliga uppfattningar om världen och hur SAS agerande hade frångått dessa 

normer. 

Gramscis begrepp hegemoni, som även är centralt hos Fairclough, kan relateras till många 

aspekter av rapporteringen, då den kom att handla mycket om relationerna mellan företaget 

och facket. 

Förslag på fortsatt forskning 

Då vi i denna undersökning endast har fokuserat på texten och inte rubriker eller bilder skulle 

det i en större studie vara intressant att studera artiklar i sin helhet. Detta för att få en bredare 

och mer komplett bild av rapporteringen och därmed kunna dra mer generella slutsatser av 

undersökningen. Detta skulle även kunna uppnås genom att öka antalet artiklar som 
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analyserades då 16 artiklar kan tyckas vara ett något lågt antal. Exempelvis skulle kanske 50 

artiklar kunna ge ett mer representativt resultat. Man skulle även kunna göra en studie av hur 

media skriver om SAS ledning i kristider jämfört med i ekonomiskt blomstrande tider.  

Det skulle även kunna vara intressant att bredda undersökningen till att innefatta flera olika 

tidningar utöver de som studerats i denna studie. Kanske skulle man exempelvis kunna 

fokusera mer på aspekten som tidningarnas politiska tillhörighet för att se om detta påverkar 

rapporteringens sympatier. Det skulle också kunna vara intressant att jämföra tryckta 

nyhetsmediers rapportering med TV eller radios rapportering av krisen eller eventuellt hur 

krisen spreds, diskuterades och uppmärksammades på sociala medier som Facebook eller 

Twitter.  

Att göra en jämförande studie av hur andra stora bolags kriser har rapporterats om i media 

skulle även det kunna vara av intresse. Exempelvis skulle det kunna vara intressant att se hur 

media rapporterar i en kris då det inte finns lika tydligt ”två sidor” som i detta fall 

Fackförbund och företag, eller i en kris som inte gällde ett svenskt företag delvis ägt av staten.  
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