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1, Abstract 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur Aftonbladet och Expressen framställer 

händelserna kring Saabs kris och konkurs som skedde år 2011. 

 

Teorin och metoden som används i uppsatsen är en retorisk analys. De moment som 

huvudsakligen ligger till grund för den retoriska analysen är språket och de 

angreppsvinklar som journalisten använder sig av för att övertyga sina läsare. 

 

Materialet består av artiklar från Aftonbladet och Expressen gällande det som har 

skrivits om Saabs kris och konkurs under år 2011. Urvalet har gjorts genom att välja ut 

30 stycken artiklar från de två kvällstidningarna genom att göra ett nedslag varje månad 

och plocka ut artiklar som lyfter upp viktiga händelser kring krisen. 

 

Huvudresultatet är att nyhetsrapporteringen pendlar mycket mellan hopp och förtvivlan. 

Ena stunden låter det som att allt ska lösa sig och att man inte behöver oroa sig längre 

medan man nästa stund kan läsa om att nu är slutet nära. Det är helt enkelt en resa som 

pendlar mycket mellan hopp och förtvivlan. 
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3, Inledning 

Saab var tidigare en stor del av Sverige bilindustri men 2011 var ett mörkt år för dem, 

det var då företaget  begärdes gå i konkurs. Det ledde till en stor kris för de personer 

som arbetade inom företaget och förlorade sina jobb. Att det slutade som det gjorde är 

en tråkig händelse eftersom det ger konsekvenser för många personer som samtidigt blir 

arbetslösa. 

 

Att en av Sveriges större industrier har gått i konkurs är något som det har skrivits och 

diskuterats mycket om i olika medier. Nyhetsrapporteringen har pendlat mellan hopp 

och förtvivlan. Den ena dagen kunde det låta som att allt skulle lösa sig om det kom en 

ny ägare, det har trots allt funnits olika spekulanter på företaget fastän det befann sig i 

kris. Annars var det mycket skriverier om produktionsstopp och problem att betala ut 

löner till de anställda, det gick helt enkelt upp och ner. 

 

Hur har då mediebevakningen gått till under den värsta kristiden? Två av Sveriges 

största kvällstidningar är Aftonbladet och Expressen, hur har de framställt situationen? 

Det är vad jag tänker ta reda på i den här uppsatsen genom att följa ett urval av deras 

artiklar under den värsta kristiden.  

 

Eftersom detta är en stor händelse för Sveriges näringsliv så är det på tiden  att göra en 

undersökning av det som har skrivits i två av Sveriges största tidningar. Därför är det ett 

intressant och viktigt ämne att skriva en uppsats om. 
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4, Frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett retoriskt perspektiv undersöka Aftonbladets och 

Expressens mediebevakning kring Saabs kris och konkurs. hur lyfter Aftonbladet och 

Expressen upp händelser kring krisen och nedläggningen; hur ser medierapporteringen 

ut och finns det några speciella mönster i den; vinklas den på något speciellt sätt? 

 

Angående hur händelserna kring krisen lyfts upp är tanken att ta reda på hur de 

framställs med hjälp av retoriken. Förekommer det metaforer, värdeladdade ord eller 

ethos , pathos och logos samt finns det något speciellt mönster i nyhetsrapporteringen? 

Dessa begrepp kommer att redas ut i retorikkapitlet för att man ska få en ökad förståelse 

för dem. Är nyhetsrapporteringen saklig eller är den vinklad för att vi läsare ska 

uppfatta den på något speciellt sätt? Det  är något som kommer att undersökas med 

hjälp av retorik . Skapas det något speciellt logos eller pathos för att vi ska känna på ett 

visst sätt inför olika situationer? Vilka retoriska grepp används och vilka perspektiv 

lägger journalisten på olika saker? Det är något som den här uppsatsen förhoppningsvis 

kommer att ge svar på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

5, Material och urval 

Syftet med uppsatsen ska uppfyllas genom att göra en analys av 30 artiklar från 

Aftonbladet och Expressen. Den undersökta tidsperioden som kommer att ligga till 

grund för uppsatsen är januari till december år 2011 eftersom det är året som Saab gick i 

konkurs. Under den utsatta tiden hade Aftonbladet 413 artiklar som handlade om Saab 

medan Expressen hade 788 stycken. Att analysera alla artiklar i uppsatsen är inte rimligt 

eftersom då skulle omfånget på uppsatsen skulle bli alldeles för stort, det skulle bli 

nästan 1200 stycken.  

 

Därför har det gjorts ett urval från de två tidningarna där det har gjorts ett urval varje 

månad under januari till december 2011. Urvalet gjordes med hänsyn till att lyfta upp 

viktiga händelser i Saab kris. Det gjordes en överblick över vad som hade skrivits varje 

månad, de viktigaste händelserna och de mest högljudda artiklarna plockades ut. Med 

högljudda artiklar menas artiklar där det har hettat till och det har skapats 

uppseendeväckande rubriker. Mest av allt innebär  det att lyfta upp artiklar som kretsar 

kring stora händelser inom krisen. Artiklarna som är mest relevanta med avseende på 

viktiga händelser inom Saabs kris sammanfattades sedan och kopplades ihop med 

retoriken för att få en ökad förståelse och skapa perspektiv på det som har skrivits.  

  

De artiklar som huvudsakligen kommer att ligga till grund för uppsatsen är 

nyhetsartiklar det vill säga att de handlar om att ge och sprida information om vad som 

händer inom Saabs kris. För att få ett bredare perspektiv på det hela har det även tagits 

med debattartiklar och bilartiklar skrivna av motorjournalister. De artiklar som har 

hämtats från Expressen är enbart nyhetsartiklar medan det från Aftonbladet förekommer 

både nyhetsartiklar, krönikor, debattartiklar och motorartiklar. Angående fördelningen 

mellan de två tidningarna så förekommer det inte att den består av hälften från varje. 

Istället har det lyfts upp ett urval av artiklar från de två tidningarna som gestaltar typiska 

och viktiga händelser kring journalistiken angående Saabs kris sett utifrån ett retoriskt 

perspektiv.  Vissa månader hände det mycket viktigt och under andra var händelserna 

relativt nedtonade så därför är fördelningen mellan månaderna ojämn med hänsyn till 

när de viktigaste händelserna har inträffat. Angående pressjournalistiken som 

förekommer så handlar det enbart om kvällspress.   
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Gällande strukturen som används i uppsatsen har den delats in i de tre kategorierna 

hopp, förtvivlan och konkursen. Denna uppdelning har gjorts för att det som skrivs i 

tidningarna pendlar mellan hopp och förtvivlan så därför är tanken att visa upp de två 

olika sidorna. Att krisen slutade med en konkurs var något som det skrevs mycket om i 

tidningarna så därför har även det fått ett eget kapitel för att få en överblick av hur det 

har framställts i de två kvällstidningarna. Det har valts ut artiklar som lyfter upp viktiga 

händelser från de två tidningarna. Tanken med att använda två tidningar istället för en 

har inte varit för att göra en jämförelse mellan dessa utan för att få en bredare bild av det 

empiriska materialet. Undersökningen består till största del av nyhetsartiklar men jag 

har även använt mig av några debattartiklar samt artiklar skrivna av motorjournalister i 

tidningarna för att få en bredare bild på empirin.  

 

Teorin och metoden som har använts är en retorisk analys och detta valet är på grund av 

att öka förståelsen för vad journalisten säger exempelvis språkbruk och angreppsvinklar 

till förmån för att tala om argument. Retoriken som har använts i analysen har valts ut 

specifikt för att den ska passa ihop med varje enskild artikel och vilken retorik som 

förekommer i dessa. 
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6, Forskning med relevans för mitt projekt 

 

Det har förekommit forskning kring ämnet där experter och makthavare har uttalat sig 

om situationen men det är inte den forskningsinriktningen som den här uppsatsen 

kommer att handla om. Min tanke kring kunskapsutvecklingen i den här uppsatsen är att 

skapa en ny kunskap över  hur två av de svenska kvällstidningarna har framställt krisen.  

 

Den svenska retorikprofessorn Brigitte Mral är en retoriker som har undersökt 

krissituationer som sedan har kopplats ihop med retorik. Ett tydligt exempel på det är 

rapporten We´re a beautiful nation -krigsretorik efter 11 september. I den diskuterar hon 

krigsretoriken i samband med den 11 september och eftersom det också var en stor 

krissituation för många oskyldiga människor har stilen hon har skrivit på en relevans 

även för denna forskning. Efter den 11 september uppstod det en global osäkerhet och i 

sådana kristider startar det alltid ett omfattande retoriskt arbete. Det är då viktigt att 

människorna övertygas till att godta ledningens vägval och övertygad till detta blir man 

genom lyckade vägval och strategier. I sin studie försöker hon redogöra vad som blev 

sagt från ledande håll om världsläget tiden efter den 11 september. (Mral, 2004, sidorna 

7-8) 

 

Angående retoriken som används i kristider har politiker och journalister kommit med 

en rad med nya beteckningar exempelvis katastrof, attack, attentat och så vidare. Varje 

begrepp får oss att uppfatta en verklighetsbild och enligt den gamla retoriken är det 

vanligt förekommande att man uppfattar något som det betecknas.  

(Mral, 2004, sida 9) 

 

Vad som sedan förekommer i hennes forskning är att hon reder ut viktiga händelser och 

begrepp som kretsar kring det som hände den 11 september och ger oss läsare en ökad 

förståelse kring detta. I likhet med den här uppsatsen så kommer det att redas ut viktiga 

händelser och epoker kring Saabs kris för att läsarna ska få en ökad förståelse för vad 

det är som har skrivits med hjälp av retoriken.  
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7, Retorik 

Retorik är studier av hur ord och symboler används för att påverka sina läsare, det 

handlar om hur man använder sig av språket för att påverka och övertyga. Något som 

ses som grundläggande inom en retorisk analys brukar syfta till att besvara frågan vilka 

strategier används för att påverka mottagaren. (Lindqvist Grinde, 2008, sidorna 25-26) 

 

Något som är vanligt förekommande är att i det allmänna medvetandet förknippas 

retorik ofta ihop med manipulation, knep och verbalt fiffel. I dagens samhälle har synen 

på retorik blivit mera positiv och ses som ett medel för en effektiv kommunikation. 

Retorik brukar användas som en teori och metod för en kritisk analys av 

samhällskommunikation som i det här fallet innebär Aftonbladet och Expressens 

nyhetsrapportering kring Saabs kris. Att använda retorik för att studera kommunikation 

syftar framför allt till att analysera dess påverkan. Med det menar man exempelvis att 

studera språket och bilder. (Ekström och Larsson, 2000, sidorna 151-152) 

 

Ibland är det vanligt att begreppet retorik uppfattas negativt av vissa människor 

eftersom de vill höra sanningen och inte sådant som är förskönat med hjälp av retorik. 

Många talare brukar känna till publikens tillit och behov och det är framförallt 

trovärdighet som det klassiska talekonsten brukar handla om. Det kan uppfattas som att 

om man tror sig veta vad ens publik vill höra blir det enklare att anpassa sin 

trovärdighet med hjälp av retoriska medel. (Karlberg och Mral, 1998, sida 9) 

 

En av retorikens huvudsakliga infallsvinklar är påverkan det vill säga studiet av hur 

informationen från journalisterna försöker skapa en gemensam tanke med sina 

mottagare. (Sigrell, 2008, 24) 

 

När man ska bestämma en forskningsfråga är det första steget i analysen att ta reda på 

vad det är man vill undersöka. Att texten bör innehålla påverkan är en av de fasta 

punkterna som framförallt innebär vem försöker övertyga vem och med vilka medel. 

Grunden till det är att först beskriva exempelvis texten och att sedan analysera dess 

delar. (Karlberg och Mral, 1998, sidorna 13-14) 
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Vilka begrepp kan ses som grundläggande inom retoriken om man ska använda den som 

en analys? Detta är något som den svenske retorikprofessorn Brigitte Mral diskuterar i 

kapitlet retorikanalys i boken Metoder i kommunikationsvetenskap skriven av Ekström 

och Larsson.  

 

Även om en journalist  ser sig själv som opartisk och obunden kan det ändå förekomma 

att han vill påverka. Vad som kan vara vanligt angående detta är att journalisten vill få 

oss att förstå konflikter, ge oss ett sådant pass bra underlag så att vi blir mogna till att 

göra egna bedömningar och inte minst att eventuellt kunna påverka politiska 

beslutsprocesser. I det här fallet med Saabs kris är det dock naivt att tro att exempelvis 

den svenska regeringen skulle gå in och rädda Saab bara för att det skrivs mycket om 

krisen i tidningarna. (Ekström och Larsson, 2000, sida 153) 

 

Många texter vill inte bara informera sina läsare utan också påverka och exempel på det 

kan vara att väcka en känsla eller styra över en bedömning. Det är inte alls säkert att en 

text går ut öppet med sitt budskap men det kan även framgå indirekt, frågan kan då 

tolkas som vad är det som journalisten vill ha sagt med sin text och framgår det öppet 

och tydligt eller är det underförstått? Vad som är något av det mest grundläggande när 

man ska göra en retorisk analys  är att man sätter en text i samband med talare, en 

situation och publik. Det är några viktiga och sammanhängande aspekter för att den 

retoriska analysen ska kunna uppfyllas. (Hellspong, 2001, sida 99) 

 

I kristider brukar stora händelser ofta behöva hårda ord exempelvis att politiker ska bli 

retoriker och förklara för oss vad som har hänt på ett sätt så vi förstår det. Det är även 

viktigt att de ger handlingsanvisningar inför framtiden om hur vi ska göra och agera. 

Detta stämmer till viss del ihop med Saabs situation eftersom man förväntar sig att 

någon som begriper sig på situationen ska förklara den för oss på ett sätt som vi förstår. 

(Mral, 2004, sida 10) 

 

Något som är grundläggande inom retoriken när det gäller att bevisa saker är de tre 

begreppen ethos, pathos och logos. Vad som kännetecknar ethos är hur en person 

använder sig av sin karaktär för att påverka sina lyssnare eller läsare. Det kan handla om 

att bygga upp en trovärdighet.  
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En annan viktig poäng med detta är att det handlar om sådant som en talare eller 

skribent kan kontrollera i sitt tal eller text. Det betecknar även de strategier som 

journalisten använder sig av exempelvis om det används några speciella retoriska 

angreppsvinklar för att övertyga läsaren. (Lindqvist Grinde, 2008, sidorna 88-89) 

 

När man använder sig av pathos är en viktig aspekt att känsloladdade och värdeladdade 

ord står ofta täta med varandra. Använder Aftonbladet och Expressen värdeladdade ord 

för att väcka känslor hos sina läsare? Det är ett exempel på hur pathos kan förekomma i 

deras journalistik. Två exempel på detta kan vara att de använder ord som är mer 

värdeladdade än vad som egentligen krävs för att man ska uppmärksamma artikeln på 

ett speciellt sätt, bilden de ger får helt enkelt inte kännas för neutral. Ett annat exempel 

på pathos i det här fallet kan vara att man använder sig av det för att få sälja löpsedlar 

exempelvis "så många kommer att bli arbetslösa i Trollhättan" och så vidare. 

(Bergström och Boréus, 2012, sida 92) 

 

Känslor brukar kunna vara orsaken till att man ändrar sig och gör annorlunda 

bedömningar eftersom känslor kan bestå av medlidande, fruktan och så vidare men även 

av dess motsats. I Saabs fall kan det innebära att man får en ändrad uppfattning om 

något om en journalist har vinklat en text på ett visst sätt exempelvis genom att få 

läsaren att känna medlidande. Om man tidigare har tyckt tidigare att en konkurs vore det 

enda rätta kanske man ändrar uppfattning när man läser om alla människor och även 

deras familjer som drabbas av krisen. (Aristotelses, 2012, sida 124) 

 

Logos innebär att man som läsare eller lyssnare övertygas av rationella argument och 

det är ofta där ens förnuft kommer in i bilden. Logos handlar om att man ska ge bevis 

eller sakskäl för sina påståenden eller sådant som vi i vardagen kallar  för argument.  

Angående uppsatsens syfte om Saabs kris handlar logos om vad journalisten använder 

sig av för skäl till att övertyga med hjälp av argument. Det är viktigt att han har en säker 

källa till sina påståenden för att lyckas övertyga. Ett exempel på det kan vara att han 

måste styrka det han säger med något, exempelvis vad regeringen eller någon högt 

uppsatt person inom Saab har uttalat sig om. Vad journalisten har för personliga åsikter 

eller vad han tror är irrelevant i en nyhetsartikel som handlar om att sprida information 

till sina läsare. (Lindqvist Grinde, 2008, sida 79) 
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Logos kan också ses som ett försök till att övertyga som har att göra med mottagarens 

interlekt och rationella förmåga till att dra slutsatser. Det är vanligt att logos i 

argumenterande texter innehåller värdeladdade ord och uttryck. Ett exempel på det kan 

vara att en text kan få en annan klang om man använder sig av speciella ord.  

Använder man sig av ett tungt och negativt ord exempelvis kris eller konkurs så kan det 

uppfattas som allvarligare än om man skriver att det inte går så bra för Saab. (Bergström 

och Boréus, 2012, sidorna 91-92) 

 

En metafor innebär att man säger  eller skriver något som liknar det man vill ha sagt. Ett 

exempel på detta från boken Klassisk retorik för vår tid är "du är en buffel (om en 

person liknar detta djur till karaktär eller utseende)". Det är vanligt att det förekommer 

metaforer  i tidningar, det är inte alls säkert att en journalist säger rakt ut vad han 

egentligen menar. Ett exempel på detta från situationen som Saab befinner sig i är "Saab 

kan räddas i sista minuten" som även kan betyda att nu är hoppet nästan ute men det 

finns fortfarande ett litet hopp kvar. (Lindqvist Grinde, 2008, sida 257) 

 

En metafor ses även som en grundform för att skapa namn på nya företeelser och 

begrepp, ett exempel på det är att när datorer fick listor på skärmen med möjliga val 

döpte man det till menyer. (Hellspong, 2001, sida 1) 

 

Enligt Aristoteles ses medlidande som  att något ont eller smärtsamt händer någon 

person som inte har förtjänat det. För att kunna sätta sig in i den situationen krävs det att 

man själv kan sätta sig in i den drabbades situation och tänka att det lika gärna hade 

kunnat hände mig eller någon närstående. Han menar även att vissa personer är mer 

mottagliga för medlidande än andra exempelvis om man inte själv lider eller har varit 

med om svårigheter tidigare. Ett exempel han ger på det är att det inte är säkert att man 

känner medlidande om vem som helst far illa vilket var och en får bedöma om man vill 

hålla med om eller ej. För att väcka medlidande finns det vissa principer som man kan 

använda sig av exempelvis att man får de drabbade personerna att framstå som lika oss 

eller någon närstående. (Lindqvist Grinde, 2008, sida 86) 
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Det har en koppling till Saab kris och konkurs som drabbade massor av oskyldiga 

personer som inte förtjänade att förlora sina arbeten. Naturligtvis så finns det inga 

personer som förtjänar att förlora sina arbeten utan vidare. Det hade lika gärna kunnat 

hända vem som helst. Att en av Sveriges större industrier begärs gå i konkurs innebär 

att det blir en stor kris för många personer som blir arbetslösa. Hur ska de nu kunna 

betala sina lån och försörja sina familjer, medlidande är något som spelar en stor roll i 

det här fallet och att man känner empati för de drabbade personerna. Det kan ses som ett 

retoriskt angreppssätt inom journalistiken att få läsarna att känna empati för de 

drabbade. Det skulle eventuellt kunna tänkas vara en av deras metoder för att få sälja 

fler tidningar. 

 

En figur som är vanligt återkommande inom retoriska analyser är hyperbol som innebär 

överdrift. (Kjorup, 2009, sida 191)  

 

I det här fallet innebär det att om journalisten överdriver en händelse åt något håll. Det 

är något som inte är enkelt att ta ställning till men ibland kan det förekomma att en 

person målas upp till en större syndabock än vad han egentligen är. Ett exempel på det i 

det här fallet kan vara vems fel krisen är och om det överdrivs åt något håll. Efter 

konkursen var det aktuellt för tidningarna att reda ut vems fel det var och vilka som 

hade kunnat rädda Saab.  

 

Inom den klassiska retoriken finns begrepp som ses som övergripande om man ska 

analysera ett tal eller en text som har att göra med talaren, talet, publiken och 

situationen. Persuasio innebär att man ska finna det som kan övertyga och påverka. 

Doxa är de föreställningar som publiken har eller uppfattar som självklara. Om man vill 

övertyga om något måste man skapa sig en bild av vad man tror att publiken tror och 

känner. Decorum som har med stil att göra innebär att anpassa sig till situationen och att 

välja rätt argument och ord för ett specifikt tillfälle. Man ska helt enkelt använda sig av 

rätt kairos som innebär att det aktuella och specifika i situationen är avgörande för 

övertygandet. Kort sagt innebär det att ha en känsla för vad som passar i situationen. 

(Lindqvist Grinde, 2008, sidorna 47-49) 
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Inom massmedieretoriken är en av de huvudsakliga utgångspunkterna att få fram så 

mycket kunskap om medierna som möjligt. Det är dels viktigt att skapa sig en 

helhetssyn på skrivandet som skapar handling och ger texten en mening men inte minst 

vad texten har för funktion för läsaren. Det är där de retoriska momenten kommer in i 

bilden det vill säga hur texten uppfattas med hjälp av retoriska angreppssätt. (Lundgren, 

1997, sida 67) 

 

Det här var de retoriska begrepp som kommer användas som analysverktyg för att ta 

reda på hur en journalist kan övertyga sina läsare med hjälp av en text. I det här fallet 

med Aftonbladets och Expressens mediebevakning över Saabs kris handlar det 

egentligen inte så mycket om att de försöker övertyga sina läsare utan snarare om att 

förmedla nyheter och information. Naturligtvis innebär det att de bör förhålla sig till ett 

språk som passar till situationen och använda sig av rätt ord vid rätt tillfällen.  I 

analysen kommer det att väljas ut retoriska aspekter som passar ihop med varje enskilda 

artikel.  
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8, Analys 

Något som kännetecknar Aftonbladets och Expressens nyhetsrapportering kring Saabs 

kris under år 2011 är att det pendlar väldigt mycket mellan hopp och förtvivlan. Den ena 

stunden kan det låta som att det är lugnt och att allt kommer att lösa sig och den andra 

stunden kan det låta som att hoppet är ute för gott. I analysen kommer det att tas upp 

exempel på hur krisen framställs i olika situationer både när det finns hopp och när 

hoppet verkar vara ute samt konkursen.  

 

Ett exempel på en artikel som innehåller både hopp och förtvivlan är Aftonbladets 

artikel Saab nådde bara halvvägs till försäljningsmålet från den 23 januari 2011. 

Artikeln handlar om att Saab bara har sålt hälften så många bilar som de borde ha gjort 

men att deras styrelseordförande Victor Muller ändå är hoppfull. Han medger att 

resultaten är sämre än förväntat. Det beror på att exempelvis underleverantörerna hade 

gett upp hoppet om Saab och lagt ner sin produktion och börjat avskeda personal. Under 

2012 räknar han med att sälja 80000 nya bilar så det ses som ett exempel på att det finns 

en framtidstro fastän företaget befinner sig i kris. Under hösten 2012 kommer det att ges 

ut flera nya modeller så då kommer Saabs modellutbud att vara större än någonsin. 

Angående de retoriska angreppsvinklarna med hur artikeln ska uppfattas så skiljer sig 

den här från mängden. Man kan både läsa om att det går dåligt för Saab men att det 

förväntas gå bättre i framtiden vilket ger både hopp och förtvivlan. Artikeln är sakligt 

skriven och journalisten har inte satt någon personlig prägel på den och språket 

innehåller lagom värdeladdade ord för sitt syfte. Argumenten som huvudsakligen 

används kommer från en intervju med Victor Muller som låter hoppfull inför framtiden.  

 

Hopp och förtvivlan som är ett ständigt återkommande ämne inom Saabs kris. Fruktan 

innebär föreställningen över en överhängande fara och hoppet beror på känslan av 

trygghet. Hopp och fruktan är effektiva känslor som kan användas för att få läsarna att 

agera på ett visst sätt eller att fatta ett speciellt beslut. I det här fallet med Saab har 

dessvärre läsarna inget att säga till om men självklart så kan en journalsist kan få sina 

läsare att känna hopp eller fruktan genom att vinkla sin text på ett speciellt sätt. 

(Lindqvist Grinde, 2008, sida 85) 
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8.1, Hopp 

I Aftonbladets artikel  Vi ska sälja 20000 bilar i USA från den 11 februari 2011 skrevs 

det att Saab ska sälja 20000 bilar i USA och att nya modeller ska bli Saabs hopp. I 

artikeln medges det att Saab under 2010 har haft det motigt men att nu planeras det att 

de ska sälja fyra gånger så många bilar i USA under 2011. Försäljningen har tidigare 

gått  tungt men det kan bero på att de har haft dåligt med nya modeller men nu planeras 

det komma en kombiversion av nya Saab 9-5. Att det tidigare har gått dåligt för Saab är 

enligt artikeln i nuläget endast historia. Detta ses helt klart som ett exempel på att det 

fortfarande finns hopp för Saab och att de dystra försäljningssiffrorna kommer att kunna 

vända med hjälp av exempelvis nya modeller. Artikeln kan väcka positiva känslor 

genom att man kan läsa om att framtiden ser positiv ut för Saab om de kommer att sälja 

fler bilar i Amerika.  Att det har gått dåligt tidigare är enligt artikeln historia och Saab 

har flera nya modeller på gång. Det huvudsakliga retoriska budskapet i det här fallet är 

att nu ska vi se framåt och inte bakåt. Texten har skrivits på ett sakligt sätt och det har 

inte satts någon speciell karaktär på den genom att vinkla den åt något håll. Den ger en 

bild av att de tror att Saab har en ljus framtid. 

 

Hopp förekommer även i bilkrönikan Hawtai- en skänk från ovan från den 3 maj 2011 

då Aftonbladet skrev om att det finns hopp för Saab om det kommer ett kinesiskt 

bilmärke och räddar det krisdrabbade företaget. Företaget heter Hawtai och kommer att 

bli storägare i Saab . Aftonbladet uttrycker det som att "för krisdrabbade Saab kommer 

dagens besked som en skänk från ovan". Enligt Victor Muller som är Spykers 

styrelseordförande har de förhandlat med kinesiska biltillverkare under ett års tid och att 

de kom fram till att Hawtai var de som passade bäst för Saab. Ett exempel på det är att 

de bygger världsledande dieselmotorer. Det kan även leda till att det kommer att bli 

nyanställningar inom Saab om det blir mera kinesisk import. Det kommer att leda till att 

det blir en ökad produktion i Trollhättan vilket kanske kommer att betyda att det kan 

behövas mera personal. Denna artikel är helt klart ett tydligt exempel på att det finns 

hopp för Saab och de som arbetar inom företaget. Artikeln är vinklad på ett sätt som kan 

ge positiva känslor till de som tidigare har varit oroliga över hur det ska gå för Saab. 

Det skrivs om att det kanske till och med kommer att göras nyanställningar, det låter 

helt enkelt som att det är frid och fröjd för de anställda och att de har en trygg framtid. 

Ett exempel på hur journalisten använder sig av värdeladdade ord är "Hawtai - en skänk 

från ovan".  
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Istället för att bara skriva att det som har skett var positivt får han det att låta som att det 

var en gåva från gud. Men eftersom det var en stor händelse för Saab att de har fått en 

ny ägare och allt verkar lösa sig så är det naturligt att journalisten använder mer 

värdeladdade ord än vad han egentligen behöver. 

 

Även i artikeln Regeringen bekymrad över Saab från den  12 maj 2011 förekommer det 

hopp enligt bilden som Aftonbladet ger. Näringsminister Maud Olofsson är orolig över 

det spruckna avtalet med Hawtai och att Saab måste hitta en ny investerare men även att 

regeringen kan tänka sig att hjälpa till. Angående vad regeringen kan göra för 

situationen återstår att se med tanke vilka krav Saab kommer att ställa. Angående 

artikelns innehåll så är det naturligtvis tråkigt att affären sprack men den visar även att 

det fortfarande finns hopp och att regeringen kan tänka sig att hjälpa till. 

Angreppsvinklarna som används i artikeln är ett regeringen är bekymrad över Saabs 

situation samtidigt som de eventuellt funderar över att ge stöd. Att man inleder artikeln 

med ordet bekymrad gör så att man genast tänker att nu är det ingen positiv artikel. Det 

synen ändras snabbt när man sedan läser att de har planer på att hjälpa till, för att det 

tidigare har gått dåligt för Saab var knappast någon nyhet när artikeln skrevs. Texten får 

även en viss karaktär när det skrivs om regeringen det vill säga att det ger en hög 

trovärdighet och de bör veta vad de ger sig in på. 

 

I likhet med föregående artiklar förekommer hopp även i artikeln Bandet rullar i 

Trollhättan igen från den 27 maj 2011 då Aftonbladet skrev att Saabs produktion är 

igång igen efter att det har varit ett produktionsstopp på cirka sju veckor på grund av 

ekonomiska problem. Victor Muller säger "det är en stor dag i Trollhättan och att det är 

fantastiskt att se att produktionen är igång igen". Han påstår även att de inte kommer att 

hamna i en liknande situation igen och att de inte har råd med det och att de ska se till 

att ha tillräckligt med pengar i kassan. I artikeln framgår det även att Saab förväntas ha 

en lysande framtid och att deras nya modeller kommer att bli populära i Kina. 

I artikeln framkommer det delvis värdeladdade ord exempelvis "men när den 

excentriske affärsmannen Victor Muller fick frågor om sitt personliga bonusavtal 

ilsknade han till". Det ledar till att artikeln får mer karaktär än vad den hade fått annars, 

den ger inte enbart en positiv klang av att bandet rullar i Trollhättan igen. Journalisten 

går även till attack mot Victor Muller över hans bonusavtal som om det vore fel av 

honom och att han inte förtjänar pengarna för att Saab befinner sig i en kris.  
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Det är något som även kan ses som en metafor i texten att fråga om hans personliga 

bonus, han skulle lika gärna ha kunnat fråga om det verkligen är lämpligt att ta ut den 

bonusen just nu. På det sättet ges det en bild i artikeln att det som skrivs är underförstått 

och får på så vis en annan betydelse.  

 

I krönikan Saab reser sig ur graven igen från den 22 september 2011 skrev Aftonbladet 

att Saab reser sig ur graven igen. De anställda i Trollhättan jublar och bolaget planerar 

att fortsätta bygga nya bilar i sin moderna fabrik i Trollhättan. Planen är att bygga bilar 

som aldrig förr och när fabriken i Västsverige blir för liten kan man bygga en till fabrik 

i Asien, det gäller bara att pengarna från Kina kommer. Fram till dess för 

skattebetalarna försörja de Saabanställda och underleverantörerna för vänta på sin 

betalning. Eftersom detta är en krönika så innehåller texten mycket karaktär på grund av 

att den har fått en personlig prägel av journalisten. Han skriver inte rakt ut i texten att 

han personligen anser olika saker men om man studerar texten noggrant så märks det att 

den till stor del är skriven på ett sätt om hur han uppfattar det hela. Det förekommer en 

del värdeladdade ord som även kan tolkas som metaforer exempelvis "liket lever" och 

"odödlig eller död Saab, med Victor Muller i spetsen, vägrar ge upp och tar sig likt 

Jesus eller kanske Dracula, tillbaka till livet igen". Metaforen att liket lever innebär i det 

här fallet att Saab fortfarande existerar men än så länge har inte företaget gått i konkurs. 

De värdeladdade orden som används gör att texten får en mera personlig klang än vad 

den hade fått annars och sättet som den är skriven på är inte helt saklig. Ett exempel på 

det är att han använder antaganden som argument exempelvis "näringsminister Maud 

Olofsson jublar säkert på ett distanserat och opersonligt sätt och facken ska vi inte tala 

om, de jublar jättemycket". Detta är ett exempel på något som skribenten tror och inte 

har någon fakta till, det är spekulationer och inget annat som han helt och hållet saknar 

en grund till. Att tro något ses inte som vetenskapligt, detta gör så att textens 

trovärdighet sjunker och det övertygar inte lika mycket som den hade gjort om 

skribenten höll sig till sakliga argument som han kan hänvisa till en säker källa. 

 

Hopp förekommer även i artikeln Saab kvar i Trollhättan från den 28 oktober 2011 då 

Aftonbladet skrev att Saab kommer att bli kvar i Trollhättan även om Youngman och 

Pang Da kommer att ta över. Victor Muller säger att produktionen i Sverige är absolut 

garanterad men medger även att de tilltänkta nya ägarna vill starta produktion i Kina. 
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Nu förväntas Saab att få in pengar till löner men det finns även en risk att personal 

kommer att sägas upp, det finns helt enkelt både hopp och förtvivlan i den här artikeln. 

Det kan väckas positiva känslor om man har oroat sig över hur det ska gå för Saab i 

framtiden när det skrivs att produktionen kommer att bli kvar i Sverige även om det blir 

ett ägarbyte. Victor Muller får i det här fallet ett bra karaktär i artikeln genom att han 

framstår som ärlig och pålitlig när han påstår att produktionen av Saab inte kommer att 

flytta utomlands. Han säger även att det finns en risk att de kommer att behöva avskeda 

folk men att de är ett pris som de får betala eftersom produktionen har legat nere i sju 

månader. Det ges en bild av att han är ärlig och säger som det är. Det innebär att både 

att produktionen kommer att bli kvar i Sverige vilket är positivt och att de kanske 

kommer att få dra ner på personalen som är något negativt 

 

Ett annat exempel på hopp är artikeln Victor Muller- jag känner mig lycklig från den 28 

oktober 2011 då Aftonbladet skrev att Saab har blivit sålt för 900 miljoner kronor. 

Victor Muller säger att han känner sig väldigt lycklig och att företagets framtid 

verkligen är säkrad och att framtiden ser ljus ut. Till de anställda på Saab säger han att 

Saab kommer att fortsätta att vara en biltillverkare i Sverige. Enligt den här artikeln ges 

uppfattningen av att allt har löst sig och att det inte finns några större problem längre. 

Det verkar inte bli någon konkurs och de anställda för behålla sina arbeten så på det 

sättet ses detta som ett exempel på en typisk artikel på något som gav de anställda en 

falsk förhoppning och trodde att allt var bra igen och att de inte längre har något att oroa 

sig för. Den huvudsakliga retoriska angreppsvinkeln som används i den här artikeln är 

att framtiden ser väldigt ljus ut för Saab och att allt verkar ha löst sig. Det förekommer 

att många känslor kan väckas eftersom det ges mycket positiv bild om en ljus framtid. 

Att ha värdeladdade ord redan i rubriken ger som "Victor Muller: Jag känner mig 

lycklig" gör så att man lägger märke till artikeln. Hade journalisten istället använt sig av 

mera neutrala ord så hade inte artikeln fått samma positiva klang.  

 

Hopp förekommer även i artikeln Saab kan räddas i sista minuten från den 12 december 

2011 då Aftonbladet skrev att Saab kan räddas i sista minuten. Ryktena om konkurs var 

starka, halva styrelsen hade avgått och de anställda hade inte fått sina löner, men nu kan 

pengarna vara på väg in i bolaget. Konkursen ligger bara cirka en vecka fram i tiden 

men Victor Muller säger att så länge det finns en chans vill han inte dra i konkurssnöret.  
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Vad som gör den här artikeln till ett typiskt exempel gällande nyhetsrapporteringen är 

att trots att slutet är väldigt nära så framgår det att det fortfarande finns ett hopp om att 

Saab ska överleva ännu en gång. Redan i rubriken förekommer det en slags metafor som 

är "Saab kan räddas i sista minuten". Det skulle även kunna innebära att det ser väldigt 

mörkt ut för Saab men än så länge finns det fortfarande ett litet hopp om att de ska 

överleva. Även om chansen fortfarande finns att Saab ska överleva så väcker 

journalisten en oro om att slutet är nära. 

 

I artikeln Saab kan räddas i sista sekunden från den 12 december 2011 skrev Expressen 

om att det fortfarande finns hopp för Saab och det uppges vara pengar på väg in i 

bolaget. Det meddelas att Youngman som vill äga Saab är beredda på att gå in och satsa 

stora belopp och har redan betalat in runt 34 miljoner kronor och beräknas att betala in 

betydligt mycket mera pengar än så. Angående den retoriska angreppsvinkeln så var det 

här ännu ett exempel på en artikel som gav oss en falsk förhoppning.  I likhet med 

många av de andra artiklarna ges det även här ett intryck av att en utländsk ägare kan gå 

in med pengar och rädda Saab. Att ha som rubrik att Saab kan räddas i sista minuten ses 

som ett exempel på en högljudd rubrik som är till för att väcka uppmärksamhet hos 

läsarna. 

 

 Ett annat exempel på hopp är artikeln Saabs nya räddning - har fått 34 miljoner från 

den 13 december 2011 då Expressen skrev att enligt källor till dagens industri har det 

betalats in 34 miljoner kronor till Saab från företaget Youngman. Hundratals miljoner 

kronor till ska vara på väg in för att undvika att Saab drabbas av en konkurs. Enligt 

Saabs VD Victor Muller har man inte nått vägens ände och de vill köra vidare anger 

källor för TT. Den huvudsakliga retoriska angreppsvinkeln i den här artikeln är att den 

kan väcka positiva känslor efter som det ges intrycket av att allt kommer att kunna lösa 

sig. Vad som skrivs i artikeln är att Saab har fått en ny chans det vill säga att slutet 

fortfarande inte är nått fastän företaget befinner sig i en kris som är väldigt nära en 

konkurs. Att en källa till tidningen uppger att företagets VD anser att slutet fortfarande 

inte är nått ger artikeln ett högt ethos, om det finns någon som är insatt i situationen och 

vet vad han pratar om måste det ändå vara Saabs högsta chef. Det ses som ett exempel 

på något som kan ge hopp till de drabbade. 
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Det sista exemplet på hopp finns i artikeln Indiskt företag är spekulant på Saab från den 

30 december 2011 då Expressen skrev att det finns en Indisktspekulant på Saab som 

eventuellt är intresserad av att köpa Saab. Något som framgår i artikeln är att trots att 

konkursen har inträffat så hyser konkursförvaltarna hopp inför år 2012 det vill säga att 

fastän det värsta tänkbara har inträffat finns det fortfarande hopp. Det finns även andra 

företag som är intresserade av att köpa upp konkursboet efter Saab så det huvudsakliga 

intrycket som artikeln ger är att hoppet fortfarande lever kvar trots att företaget har gått i 

konkurs. Angående artikelns retoriska angreppsvinklar så är de något förvirrande, trots 

att konkursen har inträffat ges det fortfarande hopp om framtiden vilket kan ge både 

positiva och negativa känslor för de berörda personerna. För övrigt ses retoriken i 

artikeln som nedtonad det vill säga att det är en artikel som är till för att sprida 

information och inte för att övertyga läsarna om något speciellt. 

 

Detta var ett urval artiklar från 2011 som är typiska exempel på hur det rapporteras om 

att det fortfarande finns ett hopp om att Saab ska överleva fastän de befinner sig i en 

djup kris. Historien har som bekant gått väldigt mycket upp och ner och enligt 

mediebevakningen över krisen har det gett ett starkt intryck av att allt kommer att ordna 

sig till slut. Enligt artiklarna gavs det ett starkt intryck om att Spyker inte skulle klara 

sig igenom krisen på egen hand så därför var den största chansen till en räddning att 

sälja företaget. Spekulanterna har kommit och gått en efter en. Enligt vissa av artiklarna 

verkade det som att del skulle bli ett lyckligt slut vilket som det inte blev. 

 

8.2, Förtvivlan 

I artikeln Ekonomisk soppatorsk för Saab från den 30 mars 2011 skrev Aftonbladet om 

att det finns ekonomiska svårigheter för Saab och att deras underleverantörer tog delar i 

skuld och att produktionen stoppades. Fraktföretaget DB Schenker har stoppat 

leveranserna till Saab eftersom de inte har fått betalt. Ett annat stort problem är att en 

reklambyrå som de har samarbetat med i 17 år bryter kontakten på grund av uteblivna 

betalningar. Victor Muller bemöter detta med att de har varit missnöjda med samarbetet 

och tänker vända sig till en annan reklambyrå. Riksgälden som ansvarar för Saabs lån 

hos den europeiska investeringsbanken utesluter inte en konkurs men Spyker skriver i 

ett pressmeddelande att Saab har tillräckligt med pengar för att täcka de omedelbara 

behoven.  
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Redan i rubriken förekommer det en metafor som är "ekonomisk soppatorsk för Saab" 

vilket kan betyda att det inte längre finns några pengar. Att använda sig av ord som 

dessa gör så att artikeln får en intressantare retorisk klang än vad den hade fått annars. I 

det här fallet innebär det att de använder sig av värdeladdade ord i rubriken för att man 

ska lägga märke till rubriken och att den inte bara ska försvinna i mängden med en 

massa annat. Ett annat exempel på värdeladdade ord som förekommer i artikeln är 

"krisflaggan syns åter vaja över den hört prövade fabriken i Trollhättan". Det skrivs 

även om att Saab har haft ett krismöte vilket är ett starkt ord som eventuellt kan väcka 

oro hos läsarna. Artikeln väcker nästan genomgående  känslor som kan uppfattas som 

negativa eftersom det går dåligt för Saab och det kan drabba väldigt många oskyldiga 

människor.  

 

Förtvivlan förekommer även i artikeln Saabpersonal hemma ännu en dag från den 13 

april 2011 då Aftonbladet skrev att de anställda på Saab får stanna hemma ännu en dag 

på grund av att produktionen ligger nere. Företagets skulder beräknas vara flera hundra 

miljoner kronor. Skulderna är stora och inom två veckor ska löner för 70 miljoner 

kronor betalas upp. Denna artikel är ett exempel på hur det såg ut när det började att gå 

sämre för Saab. Även den har artikeln kan i likhet med det flesta andra artiklarna väcka 

känslor som kan uppfattas som negativa när man läser om att de anställda får stanna 

hemma från sina arbeten. Ett citat från artikeln är "ett par tusen anställda sitter varje 

morgon vid telefonen och väntar om det blir något jobb dagen efter eller inte". På det 

sättet har journalisten skrivit texten på ett sätt som väcker känslor. Att skriva om hur de 

varje morgon väntar på ett telefonsamtal om de ska får gå till jobbet eller inte väcker ett 

medlidande, naturligtvis finns det ingen oskyldig människa som förtjänat att hamna i en 

sådan situation 

 

Ett annat exempel på förtvivlan finns i artikeln Behandlingen av Saab är ovärdig från 

den 28 april 2011 då Aftonbladet skrev behandlingen av Saab är ovärdig och att 

osäkerheten kring framtiden är stor. Det är hela 7000 jobb och en konkurs står på spel 

och det diskuteras även vilka konsekvenser det skulle kunna få för det svenska 

samhället. Enligt artikeln är behandlingen av Saab ovärdig både för anställda, 

leverantörer och Saab entusiaster som förtjänat något bättre. Den retoriska 

angreppsvinkeln i den här artikeln är att det bara verkar vara elände med allt och för 

alla.  
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Många människor riskerar att förlora sina arbeten och det kan få stora konsekvenser inte 

bara  för dem utan även för det svenska samhället. Artikeln är skriven med en retorisk 

utgångspunkt som bara signalerar elände exempel "7000 jobb på spel". Det ges ett 

intryck av att journalisten har gjort ett medvetet val att vinkla artikeln på ett sätt som 

väcker medlidande och negativa känslor. 

 

I likhet med de andra artiklarna om förtvivlan förekommer det även i artikeln 

Tingsrätten beredda på konkursansökan från den 23 juni 2011 då Aftonbladet skrev att 

tingsrätten är beredda på att göra en konkursansökan och att det finns beredskap om 

Saab skulle gå i konkurs. Om detta skulle ske så skulle det även drabba många andra 

kommuner då det skulle innebära problem för underleverantörer. Detta är naturligtvis 

ingen trevlig artikel att läsa för dem som riskerar att förlora sina arbeten. Denna artikel 

handlar åter igen om en massa elände som exempelvis konkursansökan och att det  även 

skulle drabba flera andra kommuner som kan väcka negativa känslor. Även 

lokalpolitiker är oroade över situationen som är ett exempel på att artikeln innehåller 

karaktär. Om man läser att en politiker är orolig kan sannolikheten öka att man även 

själv blir orolig. Det innebär att om någon som är med och bestämmer i ett samhälle är 

orolig kan journalisten få det att smitta av sig på läsarna. 

 

I bilartikeln Nu är det riktigt illa från den 23 juni skrev Aftonbladets biljournalist 

Robert Collin att nu är det riktigt illa för företaget. Att Saab skulle gå i konkurs är 

naturligtvis en chock för oss svenskar, Saabentusiaster och inte minst för de anställda. 

Saab har helt enkelt hamnat i en ond cirkel på grund av minskad försäljning, pengar 

saknas och leverantörerna får inte betalt. Robert Collin skriver att han får en klump i 

magen av detta för att nu är det riktigt illa. Om detta istället hade inträffat i Frankrike, 

USA eller Tyskland hade regeringen gått in med ett lån men han anser istället att 

regeringen sätter käppar i hjulet för Saab. Denna artikel är till skillnad mot de flesta 

andra skriven på ett personligt sätt av en biljournalist som verkar veta vad han pratar 

om. När en känd motorjournalist uttalar sig om situationen ökar karaktären i artikeln 

eftersom det är  lätt att tänka att han av någon bör veta vad han uttalar sig om. Att det 

som skrivs  till största del har en negativklang exempelvis "nu är det riktigt illa" och "en 

chock för oss svenskar". 
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Förtvivlan förekommer även i artikeln Miljonbonusar till Saabchefer trots brakförlust 

från den 6 juli år 2011 då Aftonbladet skrev att Saabs toppchefer får miljoner i bonus 

trots att Saab har varit med om en stor ekonomisk förlust. Detta är oacceptabelt och tär 

på de anställdas lojalitet säger Leif Håkansson, ombud på IF metall. År 2010 var Saabs 

förlust cirka 3 miljarder kronor men trots detta får några högt uppsatta, främst Jan-Åke 

Jonsson och Victor Muller en rejäl bonus. Enligt Leif Johansson är det klart att de 

anställda reagerar på detta, det är orimligt att ta ut sådana bonusar när pengarna inte ens 

räcker till att betala ut lönerna. Det här är ett tydligt exempel på när det har hettat till 

från Aftonbladets sida mot cheferna medan de anställda försvaras. Den retoriska 

angreppsvinkeln i den här artikeln är att väcka ilska och debatt genom att skriva om hur 

högt uppsatta chefer får höga bonusar samtidigt som Saab befinner sig i en svårt kris. 

Detta är ett exempel på när journalistiken har hettat till när de går till angrepp mot 

cheferna som inte har fått någon chans att försvara sig i artikeln. 

 

Ett annat exempel på förtvivlan är artikeln Saab har gjort miljardförlust från den 31 

augusti 2011 då Aftonbladet skrev att Saab har gjort ett miljardförlust och har i år gått 

minus med 1,8 miljarder kronor. De som har väntat på några positiva besked har gjort 

det förgäves och de anställdas lönekuvert blir tomma. Artikeln handlar om att Saabs 

ekonomi är dålig och att de anställda inte har fått sina löner. Det finns dock ett litet 

hopp om att det kanske kommer att komma in pengar från de kinesiska 

samarbetspartnerna men de vet fortfarande inte hur de ska lyckas lösa situationen. Det 

ser helt enkelt väldigt mörkt ut för Saab. Den huvudsakliga retoriken som har använts är 

att journalisten kan väcka känslor och medlidande för de anställda när de skrivs att de 

för tomma lönekuvert. Att man kan läsa om att de har gjort en miljardförlust ger 

naturligtvis också artikeln en negativ klang om situationen som Saab befinner sig i.  

 

I likhet med de föregående artiklarna förekommer förtvivlan även i artikeln Det var 

naivt att få folk att jubla från den 31 oktober 2011 då Aftonbladet skrev att i  fredags 

fanns det en glädje över den kinesiska räddningen och idag kom beskedet om att 500 

personer sägs upp från Saab. Saabanställde Fredrik Karlsson som är materialhanterare 

har jobbat på  Saab i över 20 år tycker det är väldigt tråkigt men även att det var väntat. 

Han går nu hemma om dagarna tillsammans med sina tre barn och är självklart orolig 

över att han själv ska bli uppsagd.  
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Det här är artikeln hittills i analysen där journalisten har använt sig av mest av att väcka 

känslor eftersom den handlar om en man som har blivit uppsagd. På bilden i artikeln 

sitter han på en trapp tillsammans med sina barn. Vad det signalerar är att den är inte 

bara Fredrik som har blivit uppsagd utan pappan Fredrik som har sina barn att försörja 

och nu har han  blivit av med sitt arbete.  

 

Ett annat exempel på förtvivlan är artikeln  Blir det någon jul i Trollhättan från den 8 

december 2011 då Expressen skrev att Saabs kris blir allt djupare och frågan är om det 

kommer att hindra jultomten från att komma till Trollhättan. "Folk vågar inte handla 

utan väljer att spara sina pengar istället" säger Charles som äger en leksaksbutik i stan. 

Det är mycket folk som rör sig i centrum men i butikerna är det tomt. I artikeln har 

Charles som äger en leksaksbutik intervjuats. Han säger att det har kommit in kunder 

som har frågat efter billiga julklappar men säger även att småföretagen påverkas. Det är 

även andra butiksanställda som har intervjuats i artikeln och frågan är om den tröga 

julhandeln har med Saabs kris att göra. Det retoriska utgångspunkten i den här artikeln 

ligger på att väcka känslor och medlidande. När det är jul tänker man vanligtvis att alla 

ska vara glada och lyckliga men så är det inte i det här fallet för det som berörs av Saabs 

kris. Att det har tagits upp i artikeln att de knappt vågar köpa julklappar för att de är 

oroliga över sin ekonomi är ett exempel på att artikeln är till för att få läsarna att känna 

medlidande.  

 

Förtvivlan förekommer även i artikeln -4 på kontot och ingen lön från Saab från den 18 

december då Expressen skrev om att Saabarbetarna fortfarande inte har fått sina löner 

och en som har intervjuats i artikeln är arbetaren Fredrik som har arbetat på Saab sedan 

år 1995 då han var 19 år gammal. Han har tittat på olika jobbannonser men hans hjärta 

lever fortfarande kvar hos Saab och han tror på deras kommande produkter. Han tycker 

att det värsta är ovissgeten som de befinner sig i att man inte har något besked att 

förhålla sig till. Han medger även att han ligger minus på sitt lönekonto och att det inte 

kommer att bli någon vanlig jul för honom. Angående retoriken som används så 

förekommer det  att försöka väcka känslor på grund av att det har intervjuats en enskild 

person. Artikeln är skriven på ett sätt så att det ges en känsla av att det lika gärna hade 

kunnat hända en själv eller någon av ens nära anhöriga så därför ger artikeln ett intryck 

av att man ska känna medlidande för honom. Det uppges att hans hjärta finns kvar hos 

Saab och att ovissheten och att de inte får något klart besked är det värsta.  
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Han säger att han är singel och inte har någon familj att försörja, för i sånt fall tycker 

han att det hade känts för jäkligt. Att journalisten anspelar på att kunna försörja familjer 

är ett tydligt exempel när det gäller att väcka känslor. I sådant fall hade det inte bara 

handlat om arbetaren Fredrik utan även pappan och maken Fredrik 

 

Det sista exemplet på förtvivlan är artikeln En ödesdag som kan vara Saabs sista från 

den 18 december 2011 då Expressen skrev en artikel som handlade om att slutet kan 

vara nära för Saab. Så här i efterhand vet vi att artikeln skrevs dagen före Saabs konkurs 

så det bevisar att artikeln hade en hög relevans angående det som skrevs i den. Det 

meddelas bland annat att kinesiska Youngman inte tänker gå in med mer kapital i Saab 

och överlag så har artikeln en negativ klang på grund av att det bara är elände som sker. 

Angående retoriken som används i artikeln så förekommer det en hel del värdeladdade 

ord och metaforer. Ett exempel på en metafor som förekommer är spiken i kistan som 

kan tolkas som att nu är det färdigt. Ett exempel på ett värdeladdat ord som förekommer 

är dödsstöten. Istället för att skriva exempelvis "det som får Saab att gå i konkurs" så 

använder man ordet dödsstöten för att det ska hetta till mera i artikeln är vad det hade 

gjort annars. 

 

Detta var ett urval av artiklar från 2011 som är typiska exempel på artiklar som skrivs 

som handlar om när det har gått dåligt för Saab. Genom att denna kris berör väldigt 

många människor som kan förlora sina arbeten är detta naturligtvis en väldigt stor 

nyhetshändelse. Det är självklart att artiklarna kan leda till en stor förtvivlan för de 

drabbade men det är naturligtvis även viktigt att det svenska folket får information om 

vad det är som händer, både när det går bra och när det går dåligt. 

 

8.3, Konkursen 

I artikeln Muller begär Saab i konkurs från den 19 december 2011 skrev Aftonbladet att 

Victor Muller begär Saab i konkurs och en konkursansökan har lämnats in till 

Vänersborgs tingsrätt. Victor Muller är både förtvivlad och rasande., detta verkar vara 

slutet för Saab. Detta var en av de första artiklarna efter att företaget hade gått i konkurs, 

det är naturligtvis en tung nyhet för alla drabbade och artikeln kommer att uppdateras 

löpande. Utgångspunkten i den här artikeln är att nu har det som alla har oroat sig över 

slutligen inträffat, konkursen är här och nu verkar hoppet vara ute för gott.  
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Detta är såklart en tragisk artikel för alla drabbade. Därför kan det uppstå känslor och 

medlidande även i denna artikel. 

 

I debattartikeln Regeringen lät Saab gå under från den 19 december 2011 skrev 

Aftonbladet att regeringen lät Saab gå under och att de av ideologiska skäl har valt att 

inte engagera sig i den svenska bilindustrin. Det framgår att bilindustrin i Europa och 

USA har fått hjälp av regeringarna i deras länder när det har behövts men så har det inte 

varit i Sverige. I sin debattartikel påstår Lars Carlström att ingen hade reagerad om 

regeringen hade gått in med ett nödlån till exempelvis Irland med pengar som de 

knappast kommer att få tillbaka mer än hälften av. Han undrar varför vi då ska vara så 

vaksamma med att ge stöd till våran egen industri vilket är en väldigt intressant fråga. 

Enligt intrycket som ges är det viktigt att hitta en syndabock till vems fel konkursen är 

och vem som ska få ta på sig skulden. Den retoriska angreppspunkten i den här artikeln 

är att hitta en syndabock till vems fel konkursen är och i det här fallet var det den 

svenska regeringen. Varför gjorde de inget när det hade chansen? Det förekommer 

mycket  argument om hur de hade kunnat göra men det är  alltid lätt att vara efterklok. 

 

Ett annat exempel på en artikel om konkursen är Saab-anställde Fredrik - en jävla 

julklapp från den 19 december 2011 då Expressen skrev om att julen blev inte riktigt 

som Fredrik som har jobbat på Saab i 16 år hade hoppats på. Han tycker att detta var en 

"jävla julklapp" och inte presenten som han hade hoppats på. Sedan gås det in på hur 

han har upplevt situationen och hur mörkt det känns för de anställda. Journalisten 

försöker väcka känslor i artikeln eftersom man kan läsa om en enskild person som har 

förlorat sitt arbete alldeles före jul. Man får uppleva hur en individ upplever situationen 

och artikeln är skriven på ett sätt så det är lätt att leva sig in i hans situation det vill säga 

att det hade lika gärna kunnat vem som helst. Det syns även en bild på Saabs logga med 

den svenska flaggan hissad i bakgrunden, att man ser flaggan signalerar att Saab har 

varit en stor och viktig del av den svenska industrin. 

 

Även artikeln Spykers försök var naivt enligt forskare från den 21 december 2011 då 

Expressen skrev att det inte var inte General motors som knäckte Saab utan Saabs 

tidigare ledning har också en skuld i det är ett exempel på en artikel om konkursen. 

Detta anser Matthias Holweg som är bilindustriforskare vid Chalmers och universitetet i 

Cambridge. Han diskuterar konkursen och anser att Saab inte hade behövt gå i konkurs. 
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Den karaktär som används i artikeln stärks eftersom en forskare har blivit intervjuad i 

den. Är det någon som vet vad han pratar om så måste det ändå vara någon som forskar 

om bilindustrin så därför blir övertygelsen och trovärdigheten i artikeln hög. 

 

En viktig aspekt gällande karaktär är att man ger läsaren den trovärdighet som man själv 

besitter. Om exempelvis journalisten får sig själv att framstå som ärlig, klok och 

sympatisk är det lättare att övertyga andra än om man framstår som opålitlig. I det här 

faller kan det vara att om man är expert på ekonomi eller bilindustri ökar chansen att 

man uppfattas som mera trovärdig än om vem som helst har uttalat sig om Saabs kris. 

(Bergström och Boréus, 2012, sida 92) 

 

En annan artikel som också handlar om konkursen är artikeln Alla anställda på Saab på 

väg att sägas upp från den 21 december 2011 då Expressen skrev att alla på Saab sägs 

upp och att beskedet kom från konkursförvaltarna under onsdagsmorgonen. "Det var ett 

väntat beslut som beror på att vi ska kunna komma åt lönegarantin" säger Håkan Skött 

som är ordförande för metallklubben. De anställda uppmanas även att kontakta 

arbetsförmedlingen. Att alla som arbetar på Saab sägs upp dagarna före jul är något som 

kan väcka starka känslor och medlidande.  

 

I likhet med de föregående artiklarna  skrivs det om konkursen även i artikeln Saab-

anställd: man får inte gräva ner sig från den 22 december 2011 då Expressen  skrev  

om Saab-anställde Linda som hoppades in i det sista att situationen skulle ordna upp sig 

men nu funderar hon på att börja studera. Men trots det tråkiga beskedet försöker 

anställda se positivt på framtiden som nu kommer att få ut sin novemberlön dagen före 

julafton. Trebarnspappan Mattias säger att det ur mycket som man kommer att sakna 

exempelvis stoltheten att få vara med att bygga bilarna. Han säger även att ekonomin 

har varit tuff under hösten och att familjen har tvingats att ta lån via facket. De två som 

har intervjuats i artikeln försöker vara positiva trots att det känns jobbigt. Den retoriska 

angreppsvinkeln som journalisten använder för att övertyga sina läsare om hur det 

verkligen är innebär att det har intervjuats några personer som arbetar på Saab. Det sätts 

en mer personlig prägel på texten på det sättet till skillnad om någon högt uppsatt chef 

har uttalat sig kollektivt för alla anställda. 
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Det sista exemplet på en artikel om Saabs konkurs är artikeln Så kunde cirkus Muller 

krascha Saab från den 29 december 2011 då Expressen skrev en kritisk artikel gällande 

Saabs konkurs. Det ges en kritisk bild över Victor Mullers ledarskap för Saab och 

bilden målas upp som att det är hans fel. Sedan diskuteras det och ges exempel på hur 

Saab drevs till konkurs. Det förekommer många värdeladdade ord exempelvis cirkus 

Muller och hela artikeln går till angrepp mot just honom för att måla upp en syndabock 

om vems fel konkursen är. Han målas upp som en bov med hjälp av de retoriska 

angreppsvinklarna och de får honom att framstå som oärlig. Sant eller falskt? Det 

viktiga verkar trots allt vara att kunna lägga skulden på någon. 

 

Detta var ett urval av artiklar som ses som typiska över hur medierna gick ut med 

information under perioden som Saab gick i konkurs och strax därefter. Det är självklart 

en tråkig händelse och berörda personer har intervjuats. Det verkar också vara viktigt 

för tidningarna att reda ut vems fel det är att Saab gick i konkurs. I de exempel som har 

gets i artiklarna framgår det att de försöker hitta olika syndabockar för att någon måste 

få skulden för det som har inträffat. 
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9, Diskussion 

Under år 2011 det vill säga året då Saab befann sig i en svår kris och det slutade med att 

de gick i konkurs alldeles före jul var då ett aktuellt ämne att skriva om för svenska 

tidningar. Två av de var Aftonbladet och Expressen som uppdaterade sina löpsedlar så 

fort det inträffade någon ny händelse inom krisen som kunde vara intressant för det 

svenska folket att ta del av. 

 

Angående hur de lyfter upp händelser inom krisen så lyfter de upp sådant som både är 

bra och dåliga för de som berörs av det. Vad som främst kännetecknar den journalistiska 

retoriken är framförallt att det anspelas  mycket på logos och pathos det vill säga sådant 

som kan genomsyras i texterna genom att vända sig till läsarnas förnuft och känslor. För 

att det som skrivs ska uppfattas som trovärdigt är det viktigt att de stödjer sina argument 

mot något som de här hört från någon inom exempelvis Saaborganisationen eller något 

som en forskare har uttalat sig om. Pathos brukar förekomma genom att artiklarna ofta 

väcker känslor och medlidande för de som drabbas av krisen och blir av med sina jobb. 

Det förekommer även ett och annat värdeladdat ord för att det ska hetta till mera i 

artiklarna. Ett exempel på det är att ha en rubrik som väcker uppmärksamhet exempelvis 

"så kraschade cirkus Muller Saab". 

 

Vad som ofta ligger till grund inom retoriken är att man ska hitta argument för eller 

emot saken, välja ett visst antal argument som exempelvis kan anspela på människors 

upplevelser. Det kan man stödja med både nytto- och känsloargument. Det är något som 

man stöter på hela tiden när man undersöker hur tidningarna framställer Saabs kris. 

Detta är genomgående i de båda tidningarnas rapportering av händelserna kring Saab. 

Antingen antyder de att det kommer att gå bra för Saab eller att det kommer att sluta 

med konkurs. Något annat som är vanligt förekommande är att de anspelar mycket på 

känslor. Ett annat ofta återkommande grepp som kan tolkas som att det anspelar på 

känslor är att intervjua någon som precis har förlorat sitt arbete tillsammans med sina 

barn. I en artikel ser man en bild på en pappa tillsammans med sina barn som precis har 

förlorat sitt arbete. Det är ett typsikt exempel på hur en journalist väcker känslor med 

hjälp av att blanda in barn i artikel, för då handlar det inte bara om arbetaren som har 

blivit av med sitt jobb utan även pappan som har förlorat sitt jobb.(Larsson, 2008, sida 

191) 
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Vad som huvudsakligen betecknar pathos är känslor vilket kan innebära att man måste 

ta hänsyn till känslornas betydelse för att kunna påverka en viss publik. Ett av de goda 

sakskälen för det är att det är känslorna och inte förnuftet som styr över vad en 

människa vill. Det innebär att det kan vara viktigt att väcka känslor hos sina läsare och 

det är något som passar bra ihop med situationen om Saabs kris och nedläggning. Om 

man läser om en industri i kris och oskyldiga människor som förlorar sina arbeten kan 

man som läsare uppfatta det på ett känslosamt sätt och därmed blir artikeln vinklad på 

ett visst sätt. Det är självklart att det väcker många känslor när en av Sveriges större 

industrier hamnar i en djup kris. En förutsättning för detta är naturligtvis att man känner 

medlidande för de drabbade vilken det är troligt att man gör i en sådan situation. 

(Lindqvist Grinde. 2008, sida 80) 

 

Det mönster som förekommer i medierna kring krisen är att det pendlar mycket mellan 

hopp och förtvivlan. Den ena dagen verkar det som att allt ska lösa sig med exempelvis 

en ny ägare eller att det ska komma nya bilmodeller som ska öka försäljningssiffrorna. 

Det ger ett starkt intryck av att de drabbade kan pusta ut och känna att allt är lugnt 

medan det andra stunden står i medierna om hur eländigt det är och att företaget är 

konkurshotat.  

 

Överlag ges det en objektiv bild av situationerna och de lyfter upp händelserna som är 

aktuella i nuläget. Enligt intrycket som ges försöker de inte vinkla händelserna åt något 

håll exempelvis att det går extra bra när det går bra och tvärtom. Vad som kan ses som 

ett exempel på att vinkla texterna är att det ibland förekommer ett starka känslor. Det 

förekommer även att de använder sig av retoriska angreppsvinkar exempelvis 

värdeladdade ord för att artiklarna ska uppfattas som högljudda. 

 

Angående artiklarna som ger hopp så antyder de att framtiden ser ljus och hoppfull ut 

för Saab och att förhoppningen finns att allt kommer att ordna sig till slut. Ett intryck 

som gavs var att Spyker inte skulle klara sig genom krisen på egen hand och att den 

största chansen till att företaget skulle överleva vore om någon köpte upp dem. Under 

2011 har det kommit och gått många spekulanter och ibland verkade det som att det 

skulle ordna sig för gott.  
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Artiklarna  som väcker förtvivlan är vinklade åt det andra hållet istället det vill säga att 

de är vinklade på ett sätt så man kan få en olustkänsla istället för att känna ett glädjerus. 

Tiden efter konkursen var detta ett hett nyhetsämne i de två kvällstidningarna. Under 

den perioden var det vanligt förekommande att man intervjuade personer som hade 

drabbats av krisen och blivit arbetslösa dagarna före julafton. Det var också väldigt 

viktigt att reda ut vems fel konkursen var och att hitta en syndabock som man kunde 

lägga skulden på över att det gick som det gick för Saab. 

 

Den retoriska återkopplingen till analysen kännetecknas främst av att journalisterna 

anspelar mycket på läsarnas känslor och att man ska känna empati för de drabbade. 

Självklart så är det inte givet att alla läsare kommer att känna empati för de som 

kommer att förlora sina arbeten även om det förekommer att artiklarna ofta är vinklade 

åt det hållet. Eftersom det nästan genomgående har förekommit väldigt mycket som kan 

väcka känslor och medlidande i artiklarna har det blivit ett ständigt återkommande ämne 

i analysen, att inte ta upp det gång på gång skulle helt enkelt innebära att man 

utelämnade viktig information så därför är det ett moment i uppsatsen som har blivit 

högt betonat. Vad som främst kännetecknar retorik är att den handlar om konsten att 

övertyga och egentligen handlar inte de journalistiska texterna så mycket om 

övertygelse. Det handlar mera om att sprida viktig information men trots detta så 

förekommer det mycket retorik i nyhetsrapporteringen som man har kunnat läsa om i 

uppsatsen. 
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10, Förslag till fortsatt forskning 

Om man skulle driva forskningen vidare om hur medierapporteringen har sett ut kring 

Saabs kris och konkurs skulle man kunna göra följande saker. Man skulle kunna utöka 

tidsperioden och skrivit om hur det såg ut för Saab före och efter krisen. Hur 

framställdes Saab i medierna fem år tidigare? Gick det upp och ner för de då också eller 

var allt frid och fröjd? Man skulle även kunna följa upp händelserna och se hur 

medierapporteringen såg ut ett eller två år efter konkursen och se om det har löst sig för 

de drabbade eller om medierna framställer det som att det fortfarande bara är elände. 

 

Man skulle även kunna utöka antalet tidningar och se om det finns något mönster kring 

hur olika tidningar lyfter upp krisen och jämföra retoriken som förekommer. Exempel 

på tidningar som skulle kunna analyseras är Dagens nyheter och Svenska dagbladet men 

det skulle även kunna vara intressant att se hur händelserna lyfts upp i mindre 

lokaltidningar. 
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