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Abstract 
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view of the labor market and its power relations was constructed and reproduced by Swedish 
newspapers through their portrayal of SAS during September-December 2012?  
Method: This study analyses the findings with the help of questions based on theories of social 
constructivism, discourse, agenda-setting and power. A content and discourse analysis was 
compiled of 360 articles from five Swedish newspapers that addressed SAS and their situation 
from September-December 2012. The results of these analyses were further processed using 
power analysis and John Gaventa’s power cube.   
Results: In this study we conclude that the medial discourse constructs identities of the different 
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market. 
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1 Inledning 
”Skulle SAS gå i konkurs innan veckan var slut? Medierna rapporterade dag för dag och med 
stora rubriker. Det var en spännande berättelse men frågan vi ställer oss idag är om medierna 
verkligen gjorde sitt jobb och tolkade händelseförloppet åt sin publik eller gjorde sig till en arena 
för SAS förhandlingsspel?” – Sveriges Radio P1 Medierna 2012-11-24 
Massmediernas makt att påverka är ett tema inom medie- och kommunikationsvetenskap som 
länge varit intressant att undersöka för forskare. Anledningarna till detta är flera. Kopplar man 
det till teorier om socialkonstruktivism är det intressanta massmediernas möjlighet till att bidra till 
läsarens sociala konstruktion av verkligheten då nästan alla människor tar del av nyhetsförmedling 
i någon form. Att massmedierna, särskilt tidningar, använder vinklar och förhållningssätt till att 
skapa berättelser om olika fenomen i samhället gör att det producerade materialet innebär 
värderingar som förs vidare och påverkar läsaren. På så vis är denna typ av kommunikation 
meningsskapande. 
Ett fenomen som ofta kommer upp i nyhetsrapporteringen är arbetsmarknaden. Medierna blir då 
den plattform där man tydligast kan se företag, fackorganisationer och anställda mötas och uttala 
sig om varandra. Medierna som till synes är en neutral plattform (såtillvida att rapporteringen inte 
handlar om mediebolag och journalister), blir då en plats där en läsare kan skaffa sig en 
uppfattning om företag och fackorganisationer och hur de relaterar till varandra. Medier, såsom 
tidningar, vill verka oberoende från dem de skriver om. Men att uttrycka sig i text är sällan 
objektivt, utan konstruerar en bild av verkligheten genom de ord, perspektiv och vinklar man 
väljer att använda och vad som tas upp. Sättet som något framställs på kommer oftast att gynna 
en part gentemot någon annan, och därigenom är det viktigt dels att medierna granskas, dels att 
journalisterna själva är medvetna om att de formar en berättelse som kan ha stora konsekvenser 
för hur en part ses och dess möjlighet att agera legitimt. Därmed kommer vi in på makt. 
För att utöva makt krävs det att makten är legitimerad av andra.1 Exempelvis behöver en officer 
som ger order åt sina soldater, att dennes soldater ser officeren som legitimerad att beordra dem 
till att göra något. Om inte kan de helt enkelt strunta i vad officeren säger. Tidningarna har, 
genom att många läser vad de skriver, möjlighet att legitimera agerande från olika parter, vilket är 
viktigt när det handlar om att parter på arbetsmarknaden möts i mediala sammanhang.  
Det senaste i raden av dessa möten mellan företag och fackorganisationer/anställda är vad vi 
väljer att kalla fallet SAS, som förekom i medierna från september till december 2012. Det vi 
undersöker är den bild av fallet som fem svenska rikstäckande tidningar konstruerade genom sina 
texter.  

1.1 Tema 
Det tema som vi är intresserad av i denna studie är medial framställning och diskurs. 
Anledningen till detta är att medierna har förmågan att påverka hur människor tänker, resonerar 
och pratar om olika fenomen, genom att medierna framställer och beskriver olika aspekter av 
fenomen på ett visst sätt. Fenomenet i denna studie är arbetsmarknaden och dess olika parter. 
Sättet som arbetsmarknaden och dess parter framställs i mediala sammanhang får konsekvenser 
för hur maktrelationen konstrueras mellan företagen, facken och de anställda, och därav blir det 
intressant för oss att undersöka. 

1.2 Problemformulering 
Vi har konkretiserat undersökningsområdet genom följande problemfrågeställning: 
Vilken bild av arbetsmarknaden och dess maktförhållanden konstruerades och reproducerades i svenska tidningar 
genom dess framställning av SAS under september-december 2012? 
                                                 
1 Weber, M. (1983) s.3 



Fallet SAS                           Rasmus Auvoja 
En studie i hur medial diskurs reproducerar maktförhållanden på arbetsmarknaden          John Nilsson 

7 
 

För att besvara denna problemfrågeställning ställer vi upp fyra delfrågeställningar: 
1. Hur såg den mediala rapporteringen om fallet SAS ut sett till aktörer samt presenterade 

orsaker och lösningar? 
2. Hur framställdes de potentiella orsakerna och lösningarna i fallet samt parterna och deras 

agerande?  
3. Vad prioriterades i framställningen och vilka handlingar uppmuntrades?  
4. Vilka maktförhållanden mellan parterna i fallet SAS resulterade tidningarnas framställning 

i? 

1.3 Syfte och mål 
Målet med fallstudien är att genom att studera och analysera den mediala rapporteringen kring 
SAS under september till december 2012 klargöra den bild av arbetsmarknaden som skapas och 
utreda vad denna bild innebär för maktförhållanden på arbetsmarknaden. Syftet med det är för 
att mediernas framställning får konsekvenser för hur läsare ser på företag, fack och andra delar av 
arbetsmarknaden. Därigenom blir det ett viktigt område att studera, då det ger djupare förståelse 
för hur medierna framställer olika fenomen och deltar i att konstruera en bild av verkligheten. 

1.4 Varför fallet SAS? 
Anledningen till att vi undersöker den mediala framställningen av SAS under den senare delen av 
2012 är för att det var en tydlig konflikt mellan ett företag/lednings intressen och 
facket/anställdas intressen som fick stor uppmärksamhet i medierna. Avtalet som 
händelseförloppet ledde till var det första sedan 1930-talet som innehöll lönesänkningar för 
anställda2, vilket gör att den mediala framställningen av fallet blir ytterligare intressant att 
undersöka.3 Resultatet av framställningen av fallet påverkar läsare, framförallt de som är 
involverade men även de läsare som inte själva arbetar inom samma bransch, då det är en del av 
den mediala diskursen om arbetsmarknaden. 
Fallet SAS blir ett exempel på hur medierna framställer relationen mellan företag, facket och 
anställda då vi undersöker hur tidningarna skriver och framställer fallet, samt vad de tar upp. 
Detta skapar en bild av fallet som resulterar i särskilda maktförhållanden mellan 
företaget/ledningen/styrelsen och facket/anställda. Detta kan få konsekvenser för 
maktförhållanden i samhället, då massmedierna fortfarande har makt i att forma opinion på 
individ och gruppnivå.4 Detta gör att fallet blir intressant att undersöka för främjandet av 
forskning inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. 
SAS som företag har ingen större betydelse i vår undersökning, då det är utbytbart mot andra 
företag inom andra branscher. Det intressanta i vår undersökning är denna typ av medial 
framställning av arbetsmarknaden och de maktförhållanden denna kan leda till. 

1.5 Avgränsningar 
Vi ämnar inte med denna studie besvara frågan varför fallet framställdes på sättet som det gjorde, 
vad journalisterna hade för syfte med sin framställning eller om framställningen faktiskt hade 
påverkan på förhandlingen. Därför undersöker vi inte heller SAS och fackets agerande genom 
andra källor, deras pressmeddelanden eller genom andra påverkanshandlingar som de 
genomförde utöver det som framkom i medierna. Således undersöker vi inte diskursens 
uppkomst. Vi avgränsar oss även från att närmare undersöka företaget SAS ekonomiska problem 

                                                 
2 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5351619 - hämtat 2013-03-18 
3 Ett snarlikt fall i modern tid innefattade IF Metalls fackklubb vid SSAB i Luleå, där arbetsdagarna tillfälligt 
begränsades och därmed också lönen.  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5360335 - hämtat 2013-03-18 
4 A, Shehata, J, Strömbäck. (2013). Not yet a new era of minimal effects: A study of agenda setting at the aggregate and 
individual levels. 
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och dess relation med bankerna och staterna. Detta då syftet med studien inte är att undersöka 
t.ex. om SAS läge var så kritiskt som det påstods i framställningen. 
Det vi är intresserade av är nyhetsrapporteringen och den mediala framställningen av SAS 
finansiella situation, de besparingsåtgärder som föreslogs på grund av den och förhandlingen med 
facken som direkt påverkade de anställda. I fokus i denna studie är alltså resultatet av den mediala 
diskursen av fallet SAS. Detta för att på ett tydligt sätt kunna visa på hur den mediala diskursen 
leder till en bild som innehåller särskilda maktförhållanden. Det är också anledningen till att vi 
bara tar upp ett fall, delvis på grund av dess unika egenskaper men även för att på djupet kunna 
undersöka hur diskursen såg ut och hade för påverkansmöjligheter på läsaren. 

1.6 Begreppsdefinitioner 
Här presenterar vi ett antal begrepp som kommer att användas i rapporten. 
Med fallet SAS menar vi den period i slutet av 2012 där massmedierna uppmärksammade SAS 
finansiella situation, deras åtgärder samt konsekvenserna för deras anställda. Denna period har vi 
avgränsat från 2012-09-06 då tidningarna först tar upp konsekvenser för de anställda5, till 2012-
12-31, då åtgärder genomförts och den mediala rapporteringen om fallet i stort har avslutats. 
Fallet SAS blir då ett helhetsbegrepp för att beskriva denna mediala händelsen utan att själva 
definiera händelsen som ”SAS-krisen” eller dylikt. 
Med medierna och massmedierna menar vi de traditionella massmedier varigenom personer tar del av 
nyhetsrapportering och annan form av journalistik. Detta täcker alltså radio, tv, tidningar samt 
internetsidor med nyhetsrapportering som huvudsakliga syfte. 
Med mediernas makt att påverka menar vi den makt som innebär att de kan påverka människors 
sociala konstruktion av verkligheten, dels på grund av att många tar del av dess artiklar och dels 
att medierna framställer verkligheten på ett visst sätt och genom vinklar formar en viss berättelse 
om något. För ytterligare förklaring på hur medierna påverkar läsaren, se dagordningsteori i 
teorikapitlet. 
Parter definierar vi som de som agerar och påverkar utgången av fallet SAS med undantag av 
medierna och tidningarna. 
SAS är den benämning vi har på SAS som företag samt dess ledning och styrelse som har 
beslutsfattande makt i bolaget. Detta på grund av att tidningarna i sina artiklar inte gör skillnad på 
ledningen/styrelsens agerande och SAS som företags agerande genomgående i fallet. 
Med arbetsmarknaden menar vi den abstrakta marknad där arbetsgivare, fackföreningar och 
arbetstagare möts för att erbjuda anställning eller arbetskraft, förhandla om löner, arbetstillfällen, 
förmåner och villkor etc. 
Arbete/jobb definierar vi som att en person är anställd av ett företag där denne inte har formell 
bestämmanderätt för finansiella åtgärder som företaget genomför. Detta betyder att man inte 
ingår i företagets ledning och styrelse och är inte med och förhandlar med banker om lån, tar 
fram sparkrav eller andra större handlingar som har större konsekvenser för företaget. I fallet 
SAS menar vi piloter, flygvärdar/värdinnor, personal inom markorganisationen m.m. 
Med anställd menar vi personer som är anställda av ett företag (i vårt fall SAS) och får lön utefter 
genomförda handlingar för företagets räkning. I vårt fall definierar vi även anställda som 
fackanslutna, då det var dessa som det förhandlas med om det avtalet som innebar sänkta löner. 
En fackförening definierar vi som en arbetstagarorganisation som sluter samman arbetstagare inom 
en specifik yrkeskår. I detta fall gäller det de fackföreningar som representerar den verksamma 
personalen inom SAS-koncernen. Fackföreningar företräder arbetstagarna gällande förhandling 
om löner, arbetsförhållanden etc. Fackföreningarna får sin makt genom sina medlemmar och 
bygger på en kollektiv samverkan. Alltså är facken direkt beroende av medlemmarna och deras 
                                                 
5 ”SAS vill ha färre anställda”, Dagens Nyheter, 2012-09-06, s.20 
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åsikter och synpunkter. Genom ett kollektivt agerande fackföreningar emellan kan de på så sätt 
bli en påverkansfaktor gentemot arbetsgivaren.6 

                                                 
6 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/vem-gor-vad/fackforeningar/ - hämtat 2013-04-04 
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2 Tidigare forskning 
I detta kapitel tar vi upp hur forskningen kring mediala maktförhållanden på arbetsmarknaden ser ut. Vi går 
sedan vidare med att ta upp medial diskurs och social konstruktion som visar hur tidningarna konstruerar 
identiteter för de som de skriver om. Eftersom det inte forskats mycket kring ämnet tidigare har vi valt att genom 
en vetenskaplig artikel visa hur medial diskurs och social konstruktion av fenomen skapas genom mediernas 
framställning. 

2.1 Arbetsmarknaden i medierna 
Genom eftersökningar kring tidigare forskning om arbetsmarknaden i medierna har vi kommit 
fram till att det är ett ämne med relativt lite tidigare forskning. Vi har hittat flera studier som 
berör ämnet men endast i den utstäckning att det har handlat om till exempel arbetslöshet snarare 
än att beröra maktförhållandena. Eftersom att forskningsläget är begränsat ger detta oss 
möjligheten att utöka forskningen inom ämnet. Detta gör vi genom att titta på hur medial diskurs 
skapar och reproducerar maktförhållanden på arbetsmarknaden. 
Den studie vi har hittat och valt att fokusera oss på gällande ämnet är en rapport av Håkan 
Hvitfelt och Torsten Malmström. De undersöker vilka bilder som skapas i medierna gällande 
ekonomiska frågor och förhållanden på arbetsmarknaden. I studien framgår det att den svenska 
pressen alltmer blivit arbetsgivarnas språkrör. Facken har förlorat i betydelse som dominerande 
källa kring arbetsmarknaden i tidningarna. De menar även att den politiska färgen hos tidningar 
spelar mindre roll och att det redaktionella innehållet ökat i betydelse. Detta är också en 
konsekvens av att näringslivet och därigenom arbetsgivarsidan blivit allt effektivare när det gäller 
att föra ut sitt budskap i medierna. Detta blir därigenom intressant för vår studie då vi valt att titta 
på hur maktförhållandena mellan företag, fack och anställda konstrueras och reproduceras i 
medierna.7 

2.2 Medial diskurs och social konstruktion 
I en artikel av Fealy, McNamara, Treacy och Lyons undersöks det hur medial diskurs formar och 
konstruerar ålderdom och identiteter baserat på ålder. Detta görs genom att kritiskt granska 
nyhetsrapporteringen från två rikstäckande tidningar. Därigenom vill de se hur särskilda 
skildringar positionerar en grupp socialt och socialt konstruerar identitet.8  
Författarnas utgångspunkt är att språket som används konstruerar flera delar av verkligheten, 
såsom relationer, identiteter och aktiviteter. Genom tidigare forskning tar de upp vad olika 
beskrivningar och framställningar leder till. Genom artikeln tar författarna upp både positiva och 
negativa stereotyper som skapas genom den mediala diskursen och konstruerar identiteter. 
Slutligen diskuterar författarna sina resultat och slutsatser. Där tar de upp tidningar som 
plattform för diskurs, där de pekar på hur tidningar utgör ett fönster för läsare att se allmän 
opinion, kultur, politik och socialt liv. Därigenom har tidningar ett inflytande på allmän diskurs 
och sättet opinion formas. Eftersom språket som används i tidningarna sällan är neutralt skapas 
möjligheter för att skapa en allmän diskurs om olika ting genom sättet man framställer det. 
Genom att medierna använde ord, fraser, metaforer, anekdoter och citat som inte var neutrala 
skapades en bild av äldre hos läsaren vilket författarna genom sin undersökning fann.9 
 

                                                 
7 Hvitfelt, H, Malmström, T. (1990) s.61. 
8 Fealy, G, McNamara, M, Treacy, M P, Lyons, I. (2012). Constructing ageing and age identities: a case study of newspaper 
discourses. Ageing and Society, 32, pp 85102 
9 Ibid 
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3 Teori 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de bärande teorier som vi har använt oss av och byggt vår undersökning 
på. Vi börjar med att redogöra för grunderna i socialkonstruktivismen. Vidare presenteras begreppet diskurs med 
vilket vi senare går vidare in på den kritiska diskursanalysen som vi grundar vår metod på. Till sist går vi in på 
begreppet makt som vi använder i vår maktanalys där vi främst har valt att använda oss av Steven Lukes 
maktdefinitioner samt John Gaventas vidareutveckling av dessa genom maktkuben. 

3.1 Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivismen innebär att människans verklighet skapas genom sociala förhållanden och 
vår uppfattning av språket. Denna verklighet skapar kategoriseringar. Det är våra kategoriseringar 
som styr vår verklighet och genom dem existerar ingen objektiv bild av världen. Den bild som vi 
skapar bygger på den kultur vi lever i samt erfarenheter, sociala relationer och identiteter. Bilden 
som skapas kan tack vare dessa faktorer leda till att till exempel ojämna maktförhållanden 
överskuggas. Därför är det viktigt att kritiskt granska vad som skapar denna bild.10 
Socialkonstruktivism visar att ett objekts existens i sociala sammanhang skapas genom 
kommunikativa handlingar som definierar det och ger objektet en betydelse. Denna sociala 
process gör att objektet kan existera i en viss social kontext. Hur vi ser på verkligheten och 
betydelsen av olika objekt är socialt konstruerat. Vår syn på verkligheten påverkar hur vi beter 
oss, vad vi gillar och ogillar, hur vi kommunicerar med varandra etc. När vi definierar objekten 
existerar dem i en social kontext med särskilda värderingar.11 

3.2 Diskurs 
Begreppet diskurs härstammar från socialkonstruktivismen och från vad som kallas 
poststrukturalistisk språkfilosofi.12 
Språk har två huvudfunktioner, att uttrycka åsikter, tankar och idéer samt att informera, ställa 
frågor, uttrycka åsikter m.m. i sociala relationer. Språkets funktioner är då för att reflektera samt 
för att utföra en handling, vilket man kan kalla dess innebördsaspekt samt dess interpersonella 
aspekt. Dessa två aspekter blir intressanta att analysera när man talar om en diskurs. Diskurs 
handlar om handlingsmönster, vanor och konventioner som involverar specifik språkanvändning 
i ett särskilt sammanhang. Texter är manifestationer av diskurser, dess konventioner och regler 
för vad man skriver om och hur man skriver om det.13 Det vi undersöker genom diskurs är alltså 
hur texter är skrivna. Med hur texter är skrivna menar vi den specifika språkanvändningen, 
sammansättningen av konventioner, vanor och regler i specifika sammanhang. 
Diskurser fungerar alltså som hjälpmedel för att förstå vår vardag och den gemensamma 
förståelsen gentemot världen och andra människor. Diskurserna handlar om det perspektiv vi har 
på tillvaron och hjälper oss genom handlingsmönster och beteenden i vardagen. Vi kategoriserar 
och definierar verkligheten olika där vissa definitioner och kategoriseringar går före andra vilket 
blir de rådande diskurserna. Den rådande diskursen fungerar som en sanning som är uppbyggd av 
den kultur vi lever i. Men diskurser kan förändras eftersom de bygger på socialt skapade 
relationer, identiteter samt kunskap och därigenom har regelsystem som förändras.14 

                                                 
10 Jörgensen, M, Phillips, L (2000) s.11 
11 Shaughan A. Keaton & Graham D. Bodie (2011): Explaining Social Constructivism, Communication Teacher, 25:4, 
192-196 
12 Jörgensen, M, Phillips, L (2000) s.15 
13 Bergström, G, Boréus, K. (2010) s.23 
14 Ibid s.358 
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Språket är inte ett neutralt instrument för kommunikation och representerar inte en självskapad 
verklighet. Hur man använder språket och hur människor kommunicerar om olika sociala 
fenomen med varandra formar hur människor tänker och tycker om dem. Språket som används 
påverkar därmed vår syn på oss själva och vår syn på världen. Begreppen som används för att 
beskriva olika fenomen blir värdeladdade och påverkar hur vi tolkar världen samt hur människor 
konstruerar en social verklighet. Språket används därigenom för meningsskapande, vilket medför 
åsikter och värderingar.15 Språket som används i en medial framställning blir därför grund för hur 
läsarna skapar mening om det som beskrivs. Språket innefattas alltså i en diskurs, som sedan 
manifesteras i de olika texterna, varifrån läsarna skapar mening och en bild av verkligheten. 
Ytterligare implicerar en diskurs särskilda saker, det vill säga att den uppmuntrar vissa handingar 
och särskilda förhållningssätt. 16 
Själva termen diskurs definieras som sammansatta idéer och tankar och sättet att uttrycka dem 
genom att tala eller skriva om ett ämne. Det som menas med till exempel ”diskursen kring 
arbete” är de medföljande koncept och idéer som präglar det fenomenet. Konceptet diskurs har 
tre dimensioner: talad eller skriven text, insamlingen av texter som ger dem mening och  den 
sociala kontext som dessa tar plats i.17 

3.3 Diskursanalys 
Diskursanalys är analys av insamlade texter som tar plats i en viss kontext. En strukturerad 
undersökning av det sociala sammanhang som texterna är skapade för och vilken påverkan dessa 
texter har. Diskursanalysen har tre olika huvudinriktningar. Den första representeras av Michael 
Focault. Den andra inriktningen representeras av franska företrädare som Ernesto Laclau och 
Chantal Mouffe. Den franska inriktningen fokuserar på olika varianter av strukturell lingvistik.18 
Focault däremot koncentrerar sig mer på lingvistik på generell nivå. Enligt Focault ryms i 
diskurser ett maktperspektiv. När diskurser skapas leder detta till att människor kontrolleras 
genom vad som kan kallas för utestängningsmekanismer. Makt enligt Focault är inget som utövas 
av eller mot olika subjekt utan utvecklas i en relation mellan människor och den diskurs som 
skapas genom interaktionen. Diskurser uppfattas som uttryck för tvingande, normerande och 
likriktade verbala praktiker. 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffe framhäver inte det gemensamma i diskursen utan har ett 
bredare diskursbegrepp. Man grundar detta i semiotikens syn på språk som ett teckensystem. 
Tillvaron måste ses som uttryck för språkliga konventioner. Ytterligare en tradition som påverkat 
är marxismen där man har hämtat synen på att den sociala tillvaron ses i termer av konflikt och 
att diskurser inkluderar konflikter. Den tredje inriktningen inom diskursanalysen är den kritiska 
diskursanalysen som rymmer ett antal olika varianter och som främst representeras av Norman 
Fairclough. 
Norman Faircloughs teorier om kritisk diskursanalys menar att kommunikation om fenomen på 
olika sätt för med sig särskilda värderingar och perspektiv. Den kritiska diskursanalysen fokuserar 
på människors användning av språket och hur de använder språket i deras sociala tillvaro. Ju 
större plats texter tar i människans vardag desto större anledning finns det att forska kring dess 
uppbyggnad och form. En vanlig utgångspunkt inom diskursanalysen är intresset kring 
maktfrågor. Diskursiv makt är det som Lukes kallar maktens tredje dimension, vilket vi redogör 
för senare i detta kapitel. Inom samhällsvetenskapen förekommer en mängd olika tekniker som 
diskursanalytiska verktyg.19 

                                                 
15 Ibid s.379 
16 Ibid s.381 
17 Ibid s.375 
18 Ibid s.358 
19 Ibid s.400 
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Diskursanalys har två funktioner i att den fungerar både som teori och metod. Detta görs genom 
begreppen diskurs, teori om diskurs samt diskursanalys. Genom olika regler som styr 
omgivningen får diskurs sin mening. Teorier om diskurs är uppfattningen om vad begreppet 
diskurs innebär, det vill säga dess ursprung, vidmakthållandet samt dess upplösning. 
Diskursanalysen ger en användbar teoretisk ram och ett praktiskt tillvägagångssätt för forskaren 
att förstå språkets roll i organisatoriska och inter-organisatoriska fenomen. Som teoretiskt 
ramverk är diskursanalysen starkt förankrad i socialkonstruktivistisk kunskapsteori som ser 
språket som skapande av mening. Som metod ger den en uppsättning av tekniker för att utforska 
hur socialt konstruerade idéer och föremål som utgör den sociala världen skapas och upprätthålls. 
Där mer traditionella kvalitativa metoder fokuserar på att tolka den sociala verkligheten som ett 
fenomen, försöker diskursanalys avslöja på vilket sätt det har framställts och hålls på plats. 
Diskursanalys är därför ett bra komplement till andra former av kvalitativ undersökning i 
samhällsvetenskapen.20 
Den kritiska diskursanalysen kan beskrivas med en modell av Norman Faircloughs tre nivåer: 

Figur 1: Faircloughs analysmodell.21 
När den kritiska diskursen utgår från textnivån är utgångspunkten lingvistisk där man 
koncentrerar sig på textens struktur och grammatik. En process där språkbruket och grammatiska 
mönster hamnar i fokus. Som till exempel en nyhetsartikel där empirin är innehållsrik samt har 
något att förmedla i sitt bruk av orden. Textens direkta innehåll är bara en av nivåerna som 
tillsammans med uppbyggnad och mening skapar en bild av den diskurs de skapats i. En diskurs 
går att hänvisa till en specifik socialt och kulturellt skapad bild av världen.22 
Den diskursiva praktiken innebär det sätt som texter produceras, distribueras och konsumeras. 
Fokus läggs på vem som är författare till texten samt hur konsumenten av texten läser, uppfattar 
och påverkas av den. I analysen tittar man på texten och analyserar hur den bygger på och 
bevarar de diskurser som finns i sammanhanget samt hur konsumenten eller mottagaren tolkar 
den i de rådande diskurserna. 
Social praktik avser när diskurser sätts i ett större socialt sammanhang och relateras till andra 
diskurser samt till andra icke-diskursiva områden. Vid en analys av en diskurs genom text gäller 
det att se de olika aspekterna i relation till varandra. De binds samman genom texters drag, hur 
text är sammansatt och hur den tolkas samt den sociala praktiken. Textens sammansättning och 
uppbyggnad och den diskursiva praktiken kopplas till den sociala praktiken. En bredare förståelse 
för hur diskurser skapas och reproduceras kan ges genom en analys av den sociala praktiken. 
Genom den kritiska diskursanalysen synliggörs bland annat textens struktur och utformning och 

                                                 
20 Bergström, G, Boréus, K. (2010) s.359 
21 Ibid s.375 
22 Ibid s.375 
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därigenom dess förmåga att skapa diskurser som påverkar konsumenten och dess sociala praktik 
och vidare faktiska beteende.23 

3.4 Dagordningsteori 
Dagordningsteorin består i att massmedierna blir den enda kontakten som medborgarna har med 
politiker och politiken. Specifika frågor får större uppmärksamhet och olika aspekter och 
perspektiv i frågor lyfts fram av medierna och får medborgarnas uppmärksamhet och på så sätt 
även formar den åsikt medborgaren har. Om en fråga får mycket uppmärksamhet och plats i 
medierna tenderar den att bli viktig vilket kallas dagordningens första nivå. Hur medborgarna 
uppfattar de uppmärksammade frågorna och politikerna kallas dagordningens andra nivå.24 
Sammanfattningsvis handlar teorin om de frågor och problem som lyfts fram i medierna och 
samspelet med de frågor som är betydelsefulla enligt medborgarna. Massmedierna påverkar alltså 
vad medborgarna får ta del av och vad som medborgare tycker och tänker kring. Att olika 
fenomen får ett visst utrymme i medierna och därmed skapar en opinion hos medborgarna står 
klart. Intressant är då att undersöka i vilket kontext/diskurs dessa fenomen presenteras då detta i 
högsta grad formar hur opinionen kommer att se ut.25 
I senare studier har det utretts att frågor som medierna lyfter fram tenderar att bli viktiga för 
medborgarna över tid. Den andra sidan av dagordningsteorin blir då att frågor som inte lyfts fram 
på samma sätt av medierna påverkar medborgarna och då uppfattas inte dessa frågor som viktiga 
av medborgarna. 
Sedan dagordningsteorin presenterades 1972 har det hänt mycket inom mediefältet. Shehata och 
Strömbäck undersöker om omskrivna frågor i medierna fortfarande får den effekt som tidigare 
visats. Slutsatserna är att traditionella massmedier fortfarande har dagordningsmakt och påverkar 
hur medborgarna formar och reproducerar sin opinion både på individ och på gruppnivå. Att 
medierna framställer ett visst ämne genom en viss diskurs kring ett fenomen gör att de skapar en 
viss opinion hos medborgarna. Det enda undantaget har i svenska studier varit frågan 
arbetslöshet som dominerat i medierna men som inte visar några tecken på dagordningseffekter. 
Anledningen till detta som lyfts fram är att arbetslöshetsfrågan varit central i den svenska 
politiska diskursen under en längre tid och visar därför inte några korttidseffekter i dagordningen. 
Mycket på grund av att frågan varit ständigt tillgänglig/legat i bakgrunden i debatten under en 
längre tid.26 

3.5 Makt 
Maktens tre ansikten består i att ha förmågan att få sin vilja igenom gentemot andras, att 
kontrollera dagordningen genom att hålla vissa frågor borta och förhindra att frågor blir föremål 
för beslut samt slutligen att definiera verkligheten och påverka vad andra parter önskar.27 
Vår definition av makt förutsätter att makten sker i ett visst sammanhang och en viss kontext. 
Denna definition av makt utgörs av tre beståndsdelar. Den första är vem vars önskningar, 
intressen och idéer som gynnas i ett givet sammanhang. Detta betyder att i ett sammanhang där 
flera parter figurerar, gynnas en eller flera parter på bekostnad av andra. Den part som gynnas 
behöver inte agera själv för att dennes önskningar, intressen och idéer ska gynnas, utan detta kan 
vara en konsekvens av andra, oberoende parters agerande.28 

                                                 
23 Jörgensen, M, Phillips, L (2000) s.75 
24 McCombs, M, Shaw, D, (1972), The agenda-setting function of mass media, s. 176-186 
25 Ibid, s. 176-186 
26 A, Shehata, J, Strömbäck. (2013). Not yet a new era of minimal effects: A study of agenda setting at the aggregate and 
individual levels, The International Journal of Press/Politics 
27 Lukes, S. 2008. Maktens ansikten. Daidolos AB, Göteborg. 
28 Ibid s.118 
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Den andra består i frihet och möjligheter att påverka. Med detta menar vi möjlighet att påverka 
framställningen av fallet genom att definiera fallet och ge egen synvinkel på frågan och agera som 
källa till information.29 Den tredje och sista är identitet, de egenskaper och handlingar som 
tillskrivs en part. Maktförhållandet påverkas av vilken identitet som tillskrivs en särskild part och 
medför vad som är naturligt för denne, hur denne bör agera och hur denna part bör ses. Detta i 
sin tur påverkar partens agerande samt dess möjligheter till att agera inom den identitet som 
tillskrivs dem. En parts agerande legitimeras genom att den t.ex. inte stöter på motstånd och 
kritik samt att deras agerande motiveras av andra. Det kan också medföra att denna part ses som 
”de andra”, som en mindre attraktiv identitetsgrupp att tillhöra.30 Sociologen Steven Lukes 
indelning av maktutövande, maktens tre dimensioner, innefattar att makt kan utövas genom 
texter. 
Den första dimensionen av makt kallas för makten över beteendet och det studeras genom att 
undersöka det konkreta och det observerbara beteendet. I grunden förutsätts det att det finns en 
konflikt och de olika aktörernas handlande undersöks och vidare analyseras utifrån både faktiska 
och formella beslut. Detta kan t.ex. analyseras fram genom texter såsom styrelsedokument och 
protokoll där ledamöters åsikter och argument presenteras och beslut tagits utefter resultatet av 
diskussionen. Även andra texter, såsom nyhetsartiklar och kolumner, kan även inneha argument 
för en viss utgång i en meningskonflikt. Det blir därmed intressant att undersöka samtliga texter i 
ett förlopp för att se vilka argument som presenteras samt vilket maktförhållande som 
uppkommer utefter det. Detta knyter an med den andra maktdimensionen, dagordningsmakt, att 
vissa frågor eller argument inte kommer upp på dagordningen i samma utsträckning som andra, 
som är viktiga för en av de olika parterna. Därigenom hamnar vissa intressen i skymundan 
gentemot andra.31 
Den tredje maktdimensionen är makten över tanken, d.v.s. att påverka människors önskningar, 
åsikter och känslor för att kunna påverka deras handlingar i en viss riktning, handlingar som 
kanske inte alls ligger i det egna intresset. Textstudiernas roll i denna dimension utreder om t.ex. 
massmedierna beskriver olika samhällsfenomen på ett särskilt sätt, genom att använda olika 
vinklar och ord, vilket får som konsekvenser att vissa perspektiv på frågan döljs eller inte får 
plats. På så vis blir det intressant att kartlägga vad som utgör innehållet i de olika massmedierna.32 
John Gaventa utvecklar denna maktteori genom att sätta maktens dimensioner i relation till 
nivåerna den utövas på samt de utrymmen vari meningskonflikten utspelas i. Därigenom skapas 
en kub, som består av olika delar där de olika faktorerna möts. Denna maktkub skapar då en 
plattform där man genom de olika maktfaktorerna kan definiera och analysera maktförhållandet 
och den makt som utövas. De tidigare nämnda maktdimensionerna sammanfattas i maktkuben 
som synlig, gömd och osynlig makt. 

                                                 
29 Ibid s.121 
30 Ibid s.126 
31 Bergström, G, Boréus, K. (2010) s.18 
32 Ibid s.19 
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Nivåerna består i lokalt, nationellt och globalt. Makt och motstånd till makt uppkommer ofta till 
en början lokalt, i vardagssituationer där människor kan motsätta sig makten och skapa sin egen 
röst i sammanhanget. Till exempel kan en grupp människor skapa en fackorganisation där de 
kollektivt agerar gentemot lokala makthavare. När denna maktorganisation växer så stiger den i 
nivåerna, upp till globala aktörer som en del i globaliseringen. Mellan dessa två finns då nationell 
maktnivå, som de lokala makthavarna är beroende av vad det gäller legitimera sin makt. Dessa 
nivåer är flexibla och varierande, där nivåernas betydelse och relevans skiftar beroende på syftet 
för maktåtgärder. Ett exempel på detta skulle vara en jordbruksorganisation, som har lokal makt 
men som är beroende av lagar och regler i den nation de verkar i, samtidigt som de även regleras 
av globala organisationer, t.ex. EU. Denna organisation skulle, för att få mer makt, först och 
främst behöva påverka på nationell nivå. Skulle den nationella nivån inte vara tillräcklig behöver 
de påverka beslut som tas i EU. 
Utrymmena utgörs av taget/skapat utrymme, inbjudet utrymme samt stängt utrymme. Med 
taget/skapat utrymme menas utrymmen som mindre makthavare tagit ifrån och ställt emot de 
större makthavarna, eller sådana som mindre makthavare har skapat självständigt. Dessa 
utrymmen blir en plattform för sociala aktörer som motsätter sig rådande hegemoni och därav 
skapar sitt eget utrymme för att utöva makt. Gemensamt för dessa tagna/skapade utrymmen är 
att de står utanför institutionaliserade policyarenor, och där människor kan debattera, diskutera 
och fritt hävda sitt motstånd. Inbjudet utrymme är utrymmen där intressenter inbjudits att delta 
av makthavare. Därigenom har de viss påverkan på de beslut som fattas och resultatet av 
maktutövandet. Inbjudet utrymme kan vara reglerat, institutionaliserat eller kortvarigt genom 
konsultering. Stängt utrymme är där beslut tas bakom stängda dörrar och en maktelit medvetet 
inte utökar antalet som inkluderas. Ett sätt att se på de stängda utrymmena är att de har 
tillhandahållits en maktelit (t.ex. byråkrater, expert, politiker) som tar besluten åt alla andra(folket) 
utan att behöva konsultera eller på annat sätt inkludera andra. 
Makten som innehas är alltså beroende av var den finns, på vilken nivå den är verksam och 
legitimerad och vilken form den tar. Därför blir det intressant att analysera ett rådande 
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maktförhållande genom maktkuben, för att klargöra vilken form av makt som utövas i olika 
utrymmen och på vilken nivå som maktförhållandet utspelar sig.33 
Ett exempel kan vara i en lokaltidning, där journalister skriver om makthavares uttalanden om en 
särskild händelse, vilket har påverkan på makten. Det kan då vara synlig makt eller 
dagordningsmakt som utövas i ett inbjudet utrymme på en lokal nivå. På så vis målar maktkuben 
upp en större bild av maktförhållandet och maktutövandet. 

3.6 Sammanfattning och studiens relation till teori 
Socialkonstruktivismen visar hur olika kommunikativa handlingar i vissa kontexter skapar olika 
diskurser och bilder av verkligheten. Därigenom blir den intressant för vår undersökning då 
teorin förklarar hur värde och vårt sätt att se på verkligheten konstrueras genom kommunikation, 
såsom texter m.m. Ytterligare är t.ex. fallet SAS inte bara det vars sociala konstruktion påverkas, 
utan även det den berör, såsom arbete och arbetsmarknaden, som i sin tur är sociala 
konstruktioner med tillhörande betydelser och värderingar. 
Diskursanalytisk teori blir intressant för undersökningen framförallt genom den kritiska 
diskursanalysen som genom att titta på tecken, subjektpositioner, textuell struktur, grammatik och 
vidare hur den konsumeras ger en egen och kompletterande bild till innehållsanalysen. Det är 
genom att dekonstruera diskursen och se dess beståndsdelar som vi sedan kan rekonstruera 
berättelsen som skapats och se vad denna innebär för parterna och maktförhållandet i fallet. Vårt 
fokus gällande diskursanalysen är inte vem som är författare, utan hur konsumenten kan påverkas 
av dess innehåll. Detta kommer möjliggöra att vi sedan i slutdiskussionen kan diskutera vad detta 
innebär för läsaren och dess sociala praktiker, som den mediala diskursen påverkar genom att 
forma berättelsen om fallet SAS och i vidare utsträckning arbetsmarknaden. 
Dagordningsteorin handlar om massmediernas påverkan på läsaren, och hur olika 
maktförhållanden skapas genom att vissa frågor lyfts fram samtidigt som andra inte prioriteras på 
samma sätt. Detta ger en bild hos läsaren som påverkar dennes syn på vad medierna rapporterar 
om, och är relevant då vår fallstudie utspelar sig i svenska rikstäckande tidningar med många 
läsare. Dagordningsteorins andra nivå, vilket har mycket gemensamt med gestaltningsteori, spelar 
in i vår undersökning genom att vi undersöker en medial diskurs, det vill säga hur medierna väljer 
att framställa ett särskilt fenomen. Detta får konsekvenser för hur läsaren uppfattar fenomenet. 
Gestaltning och framställning har i denna undersökning därav samma betydelse. 
Maktanalysen är relevant för vår undersökning av fallet SAS, där diskursen innebär att olika 
parter gynnas av framställningen genom att identiteter för parterna skapas. Genom maktkuben 
kan vi dessutom placera fallet i en samhällskontext för att ge en helhetsbild av maktutövningen i 
fallet SAS och sedan vad denna maktutövning säger om den mediala maktens natur. Medierna, i 
vårt fall tidningar, klassificeras som ett inbjudet utrymme och maktutövning i detta utrymme får 
stora konsekvenser för både stängda utrymmen som förhandlingen och för tagna/skapade 
utrymmen som fackföreningarna. 
 

                                                 
33 Gaventa, J (2006) Finding the spaces for change: A power analysis, IDS Bulletin, Volym 37: nr 6 
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4 Metod 
I detta kapitel redogör vi för de metoder och det material vi har använt oss av i vår studie om fallet SAS. 
Eftersom dessa metoder är analyser som är grundade i teori redogörs den teoretiska bakgrunden till dess analyser i 
föregående kapitel, emedan här redogörs för hur vi gått tillväga och operationaliserat de olika analyserna. Till detta 
redogör vi för de metodologiska övervägningar vi gjort, granskar våra metoder genom ett kritiskt perspektiv samt 
för en diskussion kring studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

4.1 Genomförandet av studien 
Denna studie inledes med att först bestämma ämne och tema samt problemformulering för att 
sedan göra en sökning över det material vi hade tillgängligt att undersöka. Därefter lästes detta 
material igenom övergripande, för att få en bild över rapporteringen. Tidigare forskning 
studerades och sammanfattades för att vi sedan skulle kunna välja ut relevant teori och metod för 
vår undersökning. Kritierier för vad som skulle ingå i vår undersökning fastställdes och ett urval 
gjordes av det material vi sökt fram. Efter detta var gjort genomfördes en innehållsanalys på 
materialet, vilket bestod i att sju frågor ställdes till varje artikel som uppfyllde kriterierna. 
Resultatet av denna analys sammanställdes och sammanfattades. Nästa steg var att genomföra 
diskursanalysen som bestod i att ytterligare fem frågor ställdes till varje artikel, vars resultat 
sammanställdes och analyserades. När detta var genomfört kunde en maktanalys göras där frågor 
ställdes på resultatet från innehålls- och diskursanalysen utefter de maktdefinitioner vi tidigare 
satt upp samt genom att placera in denna bild av fallet SAS i Gaventas maktkub. Utefter det 
kunde vi besvara vår problemformulering och dra slutsatser om resultatet av studien. 

4.2 Material och urval 
Vi har samlat in vår empiri genom att välja ut fem rikstäckande tidningar i Sverige som tog upp 
detta fall. Det material som vi undersöker omfattar nyhetsartiklar, ledare, debattinlägg och 
kolumner, som tillsammans skapar en särskild diskurs kring fallet. För att få fram material till våra 
analyser har vi sökt i databasen Mediearkivet34 med sökordet ”SAS” över perioden 2012-07-01 - 
2013-01-31. 
Perioden vi undersökt är från 2012-09-06 till 2012-12-31. Detta eftersom det är då SAS åtgärder 
för att förbättra sin finansiella situation innebär direkta konsekvenser för de anställda i 
organisationen och medför förhandlingar med facket, genom att SAS vill sälja sin 
markorganisation med 5500 anställda.35 
Vi valde att undersöka tidningar eftersom de innehåller ”tyckesjournalistik” såsom kolumner och 
ledare, nyhetsjournalistik samt debattinlägg på samma plattform, vilket formar läsarens intryck 
och tankesätt kring fallet. Tidningar är även ett medium som väldigt många tar del av, både i 
pappersformat och genom internet, på annat sätt än television och radio. Mediet tillåter läsaren 
dels tid att noggrant ta del av det som förmedlas, samt att läsning som aktivitet förutsätter att 
mottagaren är aktiv, till skillnad från andra medier där man har möjlighet att vara passiv när man 
mottar meddelanden. Dessutom skapas det mer material att undersöka genom tidningstexter än 
TV och radio, då inslag i tv och radio tenderar att vara kortare än tidningsartiklar. 
En medial diskurs som verkar i tidningsmediet bör dock även ha satt sin prägel på 
nyhetsrapporteringen i tv och radio. TV och radio som medium har oftast tidsmässigt kortare 
inslag än tidningar, vilket medför att den journalistiska vinkeln och andra prioriteringar kan vara 
tydligare och mer påtaglig i dessa medium. Dock innehåller inte dessa nyhetsprogram 

                                                 
34 Mediearkivet är en databas som samlar samtliga artiklar från de flesta tidningar i Sverige. Denna tjänst benämns 
även som retriever vars webadress är http://www.retriever-info.com/sv/. 
35 ”SAS sparar – plockar bort 5500 anställda”, Dagens Industri, 2012-09-06, s.11 
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opinionsbildning i samma utsträckning som tidningar, då radio och TV oftare har kortare referat 
av nyheterna. Det som kan sägas är att vår undersökning hade blivit än mer heltäckande om vi 
involverat andra medium, då alla inte läser rikstäckande tidningar dagligen, utan tar del av den 
rikstäckande nyhetsrapporteringen genom radio och TV. Skulle vi haft med radio och TV i 
fallstudien skulle detta inte ha något större inverkan på det resultat som vi fått fram, eftersom en 
diskurs om ett fenomen inte kan sägas vara begränsad till ett särskilt medium. Vi anser att genom 
att undersöka tidningar, istället för radio och TV, har vi på ett mer mångsidigt och djupgående 
sätt kunnat undersöka den mediala diskurs som formade berättelsen om fallet SAS. Detta 
eftersom det inte är bara ren nyhetsrapportering som formar berättelsen, utan även åsiktsbaserade 
texter som journalisterna skriver såsom kolumner och ledare. 
Tidningarna som vi har hämtat vårt material ifrån är Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, 
Dagens Nyheter och Dagens Industri. Anledningen till att vi har valt ut dessa tidningar är för att 
samtliga är rikstäckande, har tillsammans störst läsarkrets i Sverige36 och därmed är de tidningar 
som har mest påverkan när det kommer till att skapa en medial bild av fallet SAS. Aftonbladet 
och Expressen är kvällstidningar, då däremot Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är 
dagstidningar, därför bör det finnas skillnader i språk och vinklar mellan tidningarna. Till sist är 
Dagens Industri en näringslivsinriktad tidning som främst utövar ekonomijournalistik. Dessa fem 
tillsammans skapar bilden av fallet SAS som vi undersöker, och vi har valt dessa för att få en så 
heltäckande bild av den journalistiska diskursen kring fallet som möjligt. Det vi framförallt är 
intresserade av är vilka likheter som finns i tidningarnas framställning av fallet, då ju mer likartad 
rapporteringen är från flera håll desto starkare blir den bild som förmedlas till allmänheten. 
Mellan 2012-09-06 och 2012-12-31 uppgick antalet artiklar som berörde SAS finansiella situation 
till 360. Kriterierna för att en artikel valdes ut var att SAS omnämns i ett sammanhang som berör 
dess befintliga situation, efter att tidningarna tagit upp de konsekvenser som situationen innebär 
för anställda inom koncernen. Detta betyder att artiklar som handlade om t.ex. resepriser och 
möjligheter att resa med SAS till olika orter inte inkluderades i analyserna, såvida inte de nämnde 
något om vilken situation SAS som bolag befann sig i. Om t.ex. en artikel avrådde till att resa 
med SAS valdes denna ut som relevant på grund av att den berör SAS finansiella situation. 
Därigenom behöver inte SAS finansiella situation vara artikelns fokus eller huvudpunkt, bara den 
omnämns på ett sätt som gör den relevant för diskursen om fallet SAS.  I urvalet valde vi att i fall 
av tveksamheter hellre inkludera än utesluta, för att undvika att relevanta artiklar och tecken inte 
kom med. 

4.3 Innehållsanalys 
Genom innehållsanalys undersöker vi vad texterna innehåller relaterat till det fall vi undersöker. 
Innehållsanalys består i att frågor ställs till texterna, i vårt fall varje artikel utvald efter kriterierna i 
de fem rikstäckande tidningarna. Detta görs för att kunna uttala sig om ett större material.37 För 
att motivera en innehållsanalys krävs det att särskilda kriterier ska vara uppfyllda för de texter 
man undersöker, kritierer som härstämmar från semiotiken. Kritierna för texterna är att de är 
kommunikativa, att de har för avsikt att sprida budskap, och är koherenta, d.v.s. 
sammanhängande. Bilder, filmer m.m. är kommunikativa och koherenta, men sättet de avläses på 
skiljer sig från den skriftliga texten.38 Anledningen till att vi inte analyserar bilder i tidningarna är 
för att syftet med bilderna är att förstärka artiklarnas innebörd vilket undersöks genom texterna. 
Dessutom finns det ingen given innebörd av bilderna på samma sätt som det finns för ord, vilket 
för med sig svårigheter med att få fram ett resultat oberoende av oss som forskare.  
Vår innehållsanalys handlade om att undersöka vilka parter, orsaker, lösningar, källor, budskap 
och journalistiska prioriteringar innefattades i fallet SAS. Detta för att dekonstruera 

                                                 
36 http://www.medievarlden.se/nyheter/2012/02/sa-gick-det-for-dagstidningarna-2011 - hämtat 2013-05-15 
37 Nilsson, Å. (2011). Kvantitativ innehållsanalys. I B. Larsson (Red.), Metoder i kommunikationsvetenskap. s.119 
38 Bergström, G, Boréus, K. (2010) s.21 
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rapporteringen och därigenom att få en klar bild över de delar som vi skulle analysera genom 
diskurs- och maktanalys. För att tydliggöra den analytiska processen presenterar vi här de frågor 
som ställdes till de artiklar vi valde ut. 

1. Vad är artikelns budskap/innebörd? 

Denna fråga fyllde funktionen att för oss själva skapa en uppfattning om artiklarna och 
rapporteringen om fallet. Därigenom kunde vi se vilka parter som artikeln fokuserade på, vilka 
orsaker och lösningar som var prioriterade m.m., för att kunna återge rapporteringen om fallet 
SAS. 

2. Vad handlar rubriken om? 
3. Vad handlar ingressen om? 

Dessa frågor valdes ut för att undersöka vad i artikeln, och i större utsträckning fallet SAS, som 
prioriterades av journalisterna och tidningarna. Rubrik och ingress fungerar i artiklar för att fånga 
uppmärksamheten hos läsaren och sammanfatta artikelns beståndsdelar. Detta görs utefter den 
omvända pyramiden, som är en metafor som används av journalister för att illustrera hur man 
placerar innehållet i en text. Genom denna teknik placeras det viktigaste innehållet högst i artikeln 
och är pyramidens breda botten. Detta innehåll intresserar många, och läsaren kan därigenom 
skapa sig en uppfattning om händelsen, även om denne slutar läsa mitt i. Ju längre ner i artikeln 
läsaren kommer desto smalare blir pyramiden och informationen blir mindre viktig.39 Vad som 
journalisterna bedömer som viktigt blir intressant genom att de formar berättelsen för 
allmänheten om fallet SAS genom sina artiklar. 

4. Vilka parter figurerar i artikeln? 

Vilka parter som figurerar är viktigt för att skapa sig en uppfattning och kunna utreda vilka som 
var huvudparter i fallet och de som rapporteringen kretsade kring. Denna fråga är också viktig för 
att kunna se vilka andra aktörer som innefattades i den mediala rapporteringen. 

5. Vilka orsaker till fallet presenteras? 
6. Vilka lösningar till fallet presenteras? 

Orsakerna till fallet SAS, den situation som SAS befann sig i under tidsperioden, är en av 
byggstenarna till den berättelse som skapades. Vilka lösningar på situationen som tas upp och 
med vilken frekvens får också konsekvenser för vilka lösningar på situationen läsaren känner till 
och bildar sig en uppfattning kring. 

7. Vilka får uttala sig och agera källor? 

Denna frågar handlar om att se vilka parter som har möjlighet att påverka hur fallet beskrivs och 
forma berättelsen kring den genom uttalanden och källinformation. Detta påverkar både 
diskursen kring fallet samt det maktförhållande som uppstår genom den mediala framställningen. 
När artiklarna undersökts sammanställde vi resultatet genom att räkna hur många förekomster de 
olika parterna, orsakerna, lösningarna m.m. hade. Med förekomster menar vi det antal artiklar som 
en part, orsak, lösning, uttalande o.s.v., förekommer i och inte det totala antalet omnämnanden. 
Detta betyder att en part eller en lösning inte räknas fler gånger även om de förekommer flera 
gånger i en artikel. Anledningen till detta är för att undvika en missvisande bild om en parts roll 
genomgående i fallet. 
Genom innehållsanalysen kunde vi lättare undersöka i vilken kontext och med vilka beskrivningar 
som dessa delar förekom i den mediala framställningen. Därigenom fungerade  innehållsanalysen 
både som en grund till diskursanalysen, samt som en del i den maktanalys som vi senare kom att 
                                                 
39 http://www.ne.se/omv%C3%A4nd-pyramid - hämtat 2013-04-05 
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göra. Ytterligare har den använts för att få svar på vår första delfrågeställning, hur den mediala 
rapporteringen om fallet SAS såg ut. 

4.4 Diskursanalys 
På samma sätt som innehållsanalysen valdes frågor ut för att operationalisera och konkretisera 
analysen. I diskursanalysen tittade vi på de parter, orsaker, lösningar m.m. som vi fått fram genom 
innehållsanalysen och såg närmare på med vilka tecken de beskrevs genom. Tecken är de ord som 
i ett textmässigt sammanhang skapar en viss betydelse. Dessa har vi valt att även kalla värdeord 
och textmässigt sammanhang, det vill säga ord som innebär ett visst sätt att se och beskriva 
något. Värdeord täcker bland annat metaforer och adjektiv. Med textmässigt sammanhang menas 
t.ex. om en part blivit liknat vid något annat som medför vissa värderingar eller om deras 
agerande motiveras och förklaras. Detta gjorde att vi kunde se de perspektiv och definitioner av 
fallet som var dominerande i den mediala framställningen och som vi sedan kunde analysera 
genom ett maktperspektiv. De sex frågor som ställdes till artiklarna och utgjorde vår 
diskursanalys var följande: 

1. Med vilka tecken beskrivs fallet? 

Anledningen till denna fråga var att kunna få reda på hur tidningarna beskrev situationen och 
”läget”. Detta kom också att innefatta hur tidningarna beskrev förhandlingarna. Detta får 
konsekvenser eftersom situationer erfordrar särskilda handlingar, där vissa legitimeras och andra 
illegitimeras, och är därav en viktig del för diskursen och berättelsen kring fallet. 

2. Med vilka tecken beskrivs parterna och deras agerande? 

Genom denna fråga ville vi undersöka hur de olika parterna i fallet benämndes och framställdes 
samt hur deras agerande beskrevs och förklarades. Det är genom de tecken som används för att 
beskriva och nämna en part som sedan ligger till grund för dess subjektposition som skapas inom 
diskursen, vilket får konsekvenser för det maktförhållande som konstrueras. 

3. Med vilka tecken beskrivs orsakerna? 

Vi undersökte hur orsakerna beskrevs för att kunna se dess inverkan på berättelsen och bilden av 
fallet, samt dess roll i legitimeringen av de olika parternas agerande. 

4. Med vilka tecken beskrivs lösningarna? 

Framställningen av lösningarna i fallet var viktiga att undersöka eftersom parterna hade olika 
önskningar vad gäller vilken lösning som borde prioriteras. Detta skapar olika maktförhållanden 
baserat på vilken parts önskade lösning som framställs som bättre än andras, och påverkar vilka 
valmöjligheter parterna har.  

5. Med vilka tecken beskrivs konsekvenserna av fallet? 

Vi valde att undersöka hur konsekvenserna av fallet beskrevs därför att det dels påverkar vilken 
bild av situationen läsaren får, vad som berörs av fallet, vilket ansvar de olika parterna har och 
hur viktigt en lösning är i fallet. Detta, som de andra delarna i diskursanalysen, får konsekvenser 
för det maktförhållande som sedan konstrueras. 
Genom att sammanställa resultatet av dessa frågor har vi kunnat besvara delfrågeställningarna två 
och tre, det vill säga hur de potentiella orsakerna och lösningarna i fallet samt parterna och dess 
agerande framställdes samt vad som prioriterades i framställningen och vilka handlingar som 
uppmuntrades. 

4.5 Maktanalys 
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Vår maktanalys av den empiri vi erhöll från innehålls- och diskursanalys genomfördes genom att 
analysera utefter de maktdefinitioner vi valt att använda oss av samt genom att placera in fallet 
med dess olika parter och intressen i den maktkub som vi presenterar i vårt teorikapitel. De frågor 
som användes när vi gjorde vår maktanalys var följande: 

1. Vems intressen, önskningar och idéer gynnas i fallet SAS? 
2. Vem besitter mest frihet och möjligheter att påverka bilden av fallet? 
3. Vilka identiteter tillskrivs de olika parterna och vilka möjligheter ger det att agera legitimt? 

Genom dessa frågor kunde vi se vem som gynnades, vem som hade möjlighet att påverka och 
hur de olika parterna hade möjligheter att agera legitimerat. Sedan analyserade vi fallet genom 
maktkuben, genom att definiera vilka olika utrymmen som figurerade i fallet, på vilka nivåer fallet 
utspelade sig på samt genom vilka former som makt utövades. Därigenom kunde vi skapa en 
tydlig bild kring det maktförhållande som den mediala framställningen av fallet SAS ledde till och 
därmed besvara vår fjärde delfrågeställning. 

4.6 Slutsatser och slutdiskussion 
När sedan analyserna var klara började vi vår slutsats med att sammanfatta svaren på 
delfrågeställningarna som vi fått fram och sedan besvara den problemformulering som stått i 
centrum för vår fallstudie. Sedan besvarade vi vad detta kan innebära generellt samt vilka 
möjligheter det finns att forska vidare inom ämnet medial diskurs om arbetsmarknaden. 

4.7 Metodologiska överväganden 
Vi valde att genomföra en innehållsanalys, eftersom vi ansåg det var ett effektivt sätt att dels få ut 
så mycket information om rapporteringen som möjligt, dels för att förekomsterna i 
rapporteringen har påverkan på hur stor roll de olika parterna, orsakerna, lösningar m.fl. har i den 
mediala diskursen. Dock användes innehållsanalysen som ett led in i den diskursanalys vi senare 
genomförde, eftersom vi sökte studera hur ett fenomen framställdes i medierna. Därav gick vi 
inte vidare och fördjupade oss i den första innehållsanalysen, utan valde istället att kombinera den 
med de andra analyserna. För att sedan kunna reda ut maktförhållandet krävdes en maktanalys av 
resultatet från diskursanalysen. Anledningen till att vi i denna fallstudie valde att dela upp diskurs 
och maktanalys var för att det finns många olika sätt att analysera makt på, där t.ex. kritisk 
diskursanalys kretsar kring makt, men som vi anser inte skulle visa hela bilden av 
maktförhållandet. Därav valde vi att först utreda maktförhållandet som konstruerats i den 
mediala framställningen genom de maktdefinitioner vi ställt upp, som vi ansåg på bästa sätt visade 
skillnaderna parterna emellan kopplat till makt. Sedan valde vi att analysera fallet genom Gaventas 
maktkub för att kunna sätta det i en samhällskontext och se vad detta konstruerade 
maktförhållande säger om makt i mediala sammanhang genom de olika utrymmena, nivåerna och 
maktformerna. 

4.8 Studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Innehållsanalysen och diskursanalysen som vi genomförde är metoder vars reliabilitet är beroende 
av att analysen av ett innehåll ska vara oberoende av dem som genomfört den. Ytterligare ska den 
vara systematisk och utgöras av manifest innehåll, vilket menas med att tillvägagångsättet ska vara 
klart definierat och begränsas till det som klart går att utläsas ur texterna.40 För att i så stor 
utsträckning som möjligt främja oberoendet och systematiken i analyserna skapade vi frågeguider 
som vi använde för att analysera texterna. Genom att vi också presenterar de definitioner och 
förklarar vad som menas med exempelvis: fallet, parterna m.m. kan en annan forskare komma 
fram till liknande resultat med samma material, som vi i denna fallstudie kommer fram till. Att vi 
även fokuserar på hur t.ex. parterna beskrivs med artiklarnas ord istället för att skriva om dem 
gör att resultatet blir tillgängligt för varje iakttagare som tar del av artiklarna. För att tolka dessa 
                                                 
40 Ekström, M, Larsson, L. (2011) s.122 
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ord som beskriver fallet har vi använt oss av definitioner från Svenska Akademiens ordbok, för 
ord som till exempel kris, manglingar och stålbad. Detta för att undvika att vi själva definierar orden 
och ger dem en annorlunda mening eller innebörd. 
Det material som vi undersökt och som sedan fungerat som vår empiri är tidningsartiklar från 
fem rikstäckande tidningar, som handlade om SAS situation under den angivna perioden. Detta 
innebär att tidningarna har medverkat till att skapa och reproducera en särskild medial diskurs om 
fallet och dess parter, vilket gör materialet relevant och giltigt. Därtill har analyserna gjort att vi 
ytterligare kunnat urskilja vad som är relevant för fallet och diskursen. Urvalet av material 
genomfördes noggrant, där vi hellre inkluderade artiklar än uteslöt, för att undvika att vara för 
selektiva och tappa viktigt material för diskursen. Hade vi istället varit hårdare med urvalet hade 
det fått konsekvenser för studiens validitet. 
En annan faktor som styrker denna undersökning är mängden empirisk data som omfattar en 
längre period än den mest intensiva perioden som för fallet SAS var mellan 11e och den 20e 
november 2012. Därigenom kan vi se att diskursen inte bara var aktiv en kort period, utan att den 
var aktiv både före och efter vilket tyder på en större och mer generell diskurs. Diskurs består i 
återkommande tecken, beskrivningar och benämningar om olika fenomen. Men samtidigt 
behöver analysen ytterligare ta hänsyn till språkets funktion i det sammanhang det verkar i, i vårt 
fall tidningsartiklar. Detta görs bland annat genom att ta upp textuella beståndsdelar som är unika 
för artiklar såsom rubriker och ingresser, men också genom att se på språkets funktion, att skapa 
en berättelse kring fallet och paketera verkligheten på ett särskilt sätt.41 Denna mediala 
framställning tjänar ett särskilt syfte, är giltig att definiera som en diskurs och diskursanalysen blir 
därför relevant att genomföra. Mängden data och de återkommande beskrivningarna som 
upptäckts genomgående i diskursen bidrar till tillförlitligheten i resultatet av diskursanalysen.42 
Eftersom det material som analyseras är stort kan det finnas meningsskiljaktigheter kring särskilda 
tolkningar av benämningar och beskrivningar, men eftersom liknande beskrivningar återkommer 
befäster detta den tolkning som vi gör i diskursanalysen. På så sätt undviks problemet att man 
som forskare fokuserar och lägger för mycket vikt vid enstaka beskrivningar och benämningar 
och istället kan se det med ett helhetsperspektiv. 
Att vi undersöker redan skrivna texter och inte är delaktiga i skapandet av materialet själva är till 
fördel för undersökningens reliabilitet, eftersom det förhindrar att vi själva har påverkan på det 
material vi undersöker. Detta skulle ha varit ett problem om vi istället hade använts oss av 
fokusgrupper eller intervjuer, i vilka forskaren interagerar med de personer som skapar materialet. 
Istället utgår vi från att tolka det material som redan är skapat när vi undersöker och analyserar 
texterna.  
Svagheter med våra metoder, innehålls-, diskurs- och maktanalys, är att vi genom dem inte kan se 
hur denna mediala framställning faktiskt påverkat de inblandade. Därför har vi endast kunnat se 
hur denna mediala diskurs kan påverka och på vilket sätt detta kan ske. Vi gör heller ingen 
avgränsning och jämför om man bara tog del av ett litet antal artiklar av SAS och vilken bild av 
fallet detta i sådana fall skulle ge. Detta är aspekter som man genom intervjuer och fokusgrupper 
hade kunnat studera för att gå djupare in på mediernas makt påverka opinion i samhället. Vi har 
inte heller genom våra analyser kunnat avgöra vad som faktiskt var sant eller falsk i fallet SAS, 
eftersom vi endast tagit del av vad tidningarna har framställt det som. Därmed har vi endast 
kunnat avgöra vad som är sant eller falskt enligt den diskurs som vi har undersökt. Ytterligare 
svagheter med diskursanalysen är brist på konkretion och genomlysning vilket ger studien en 
abstrakt karaktär.43 Det vi gjort för att undvika detta är att så tydligt som möjligt presentera hur vi 
har gått tillväga för att genomföra våra analyser. 

                                                 
41 Ekström, M, Larsson, L. (2011) s.272 
42 Paul Gee, J. (2011) s.123-124 
43 Bergström, G, Boréus, K. (2012) s.402 



Fallet SAS                           Rasmus Auvoja 
En studie i hur medial diskurs reproducerar maktförhållanden på arbetsmarknaden          John Nilsson 

24 
 

Vi undersökte i denna fallstudie hur ett fenomen framställs i medierna och har därav fokuserat på 
diskursens innehåll. Eftersom studiens syfte inte är att undersöka hur och varför diskursen skapas 
har inte andra metoder varit aktuella, såsom intervjuer med journalister och pressansvariga. 
Fokusgrupper med läsare för att utreda deras tolkning av texterna och bild av fallet hade varit 
intressant för att se den faktiska påverkan diskursen har, men det hade blivit svårt att genom 
resultatet få en tydlig bild av den mediala diskursen och hur den konstruerar och reproducerar ett 
maktförhållande. 
Att vi valde att analysera och undersöka ett fall gav flera fördelar för att få svar på vår 
problemformulering, bland annat möjliggjorde det en djupare och närmare analys och gav en klar 
resultatbild vad diskursen bestod i och hur den kan ha påverkat maktförhållandet. Nackdelarna 
med att vi endast undersökt ett fall är att vi inte kunnat dra slutsatser om det generellt används 
den här typen av diskurs när det handlar om företag gentemot anställda/facket, eller om det alltid 
prioriteras lika gällande framställningen av arbetsmarknaden. Det är dock inte särskilt trovärdigt 
att det skapas en särskild medial diskurs för varje enskilt företag och händelse, utan har stora 
likheter med andra situationer som framställts i massmedierna. Det vi kunnat dra slutsatser om i 
och med detta fall är att när det framställs på detta sätt så leder det till denna bild av 
arbetsmarknaden och vidare dessa maktförhållanden samt vad detta tyder på och får för 
konsekvenser.  
Varför vi inte tar upp flera fall är för att detta inte är relevant för att få svar på hur ett 
framställningssätt leder till en viss bild och sedermera maktförhållanden som denna bild ger. 
Hade vi tagit upp flera fall hade vi kunnat dra slutsatser kring att en allmän diskurs om jobb 
förekommer, genom att göra jämförelser mellan olika mediala strejker, kriser, konflikter och fall 
m.m. Eftersom det inte är detta vi undersöker skulle detta inte tillföra något när vi besvarar vår 
problemformulering. 
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5 Resultat 
Här redogör vi för vad vi fått fram genom att undersöka tidningsartiklarna. Vi inleder med en kort historik om 
SAS som företag, för att sedan introducera den mediala rapporteringen kring fallet SAS. Efter det redovisar vi 
resultat från innehållsanalysen, diskursanalysen och maktanalysen. 

5.1 Bolaget SAS 
Scandinavian Airlines Systems, SAS, bildades genom en sammanslagning av Det Danske 
Luftfartselskab A/S (DDL), Det Norske Luftfartselskab A/S (DNL) och Svensk Interkontinetal 
Lufttrafik AB (SILA) 1946. Denna sammanslagning utökades 1951 när DDL, DNL och AB 
Aerotransport bildade SAS Consortium.44 Detta ledde sedan vägen till det som är SAS Group, 
den koncern som utgör SAS. Sveriges, Norges och Danmarks regeringar äger idag hälften av 
SAS-koncernen, och den andra hälften ägs av privata investerare. SAS primära flygmarknad är 
den nordiska regionen, och utgår främst från Stockholm, Köpenhamn och Oslo. SAS 
dotterbolag, Widerøe och Blue1 bedriver inrikestrafik i Norge respektive Finland. Utöver detta 
samarbetar SAS med andra bolag genom Star Alliance, som möjliggör flygningar över hela 
världen. SAS huvudkontor ligger vid Stockholm-Arlanda flygplats.45 

5.2 Rapporteringen om fallet SAS 
I denna del kommer vi redogöra för fallets mediala förlopp i de svenska tidningarna.  
Det skrivs om SAS ekonomiska problem tidigt under 2012, där främst Dagens Industri och SVD 
tar upp SAS försök till att få lån från bankerna, deras resultat under de olika kvartalen och hur 
nedåtgående trender hanteras inom flygbranschen under året. Framförallt skrivs det om SAS 
förluster, att företaget börsstoppas, konsekvenser av deras besparingsprogram m.m. 
Det som berör anställda på SAS är att tidningarna under augusti månad pekar på att det är SAS 
pensionsavtal som i och med nya regler tynger ner företaget. Tidigare har man kunnat ”smeta ut” 
pensionskostnader över längre tid, men man har nu inte möjlighet att göra som tidigare, och 
därför får detta en negativ effekt på SAS-koncernens egna kapital. SAS beskrivs som att ha 
hamnat i krisläge på grund av nya regler samt höga personalkostnader. 
Förloppet fortsätter med att två tidningar den 6e september rapporterar om att SAS 
marknadsdirektör Eivind Roald som ett led i att spara pengar, vill lägga markorganisationen på ett 
annat företag och därmed sänka kostnaderna.46 Detta berör 5500 anställda inom koncernen. Den 
13e oktober skriver tidningarna artiklar om föreslagna åtgärder som SAS planerar att genomföra, 
som utmynnar från TT. Aftonbladet tar upp det som ska bli en av fallets huvudpunkter, nämligen 
förslaget som innebär sänkta löner och längre arbetstider för SAS-personalen.47 Dagens Nyheter 
tar upp andra åtgärder som SAS planerar, såsom att skriva ned pensioner och försäljning av SAS 
Ground Services.48 En fackrepresentant uttalar sig och förnekar inte planen i Dagens Industri, 
som har en längre artikel om åtgärderna som inehåller både lönesänkningar och nedskrivningar av 
pensioner.49 
Ytterligare finansiella åtgärder för SAS rapporteras det om i Aftonbladet den 24e oktober. 
Rapporteringen kretsar kring uppgifter om att SAS anställda behöver söka om sina tjänster med 

                                                 
44 http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp - hämtat 2013-03-26 
45http://www.sasgroup.net/SASGROUP_FACTS/CMSForeignContent/SASGroup_company_presentation_2013.
pdf - hämtat 2013-03-26  
46 ”SAS sparar – plockar bort 5500 anställda”, Dagens Industri, 2012-09-06, s.11 
47 ”SAS nya sparplan – sänkta löner”, Aftonbladet, 2012-10-13, s.20 
48 ”SAS skriver ned pensioner”, Dagens Nyheter, 2012-10-13, s.24 
49 ”SAS tvingas spara mer”, Dagens Industri, 2012-10-13, s.13 
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25 procent sänkt lön.50 De nästföljande dagarna rapporterar Dagens Industri om SAS finansiella 
situation, eventuell konkurs och dess relation med bankerna samt andra bolag.51 
Dagens Industri fortsätter med sin rapportering de följande dagarna genom att skriva om att 
långivare blir mer villiga att förlänga lånen samt att ”det ser ljusare ut”. Tidningarna fortsätter att 
rapportera om ”räddningsplanen” som består i sålda tillgångar samt markorganisationen som 
tillfälligt kan avstyra en konkurs.52 Efter detta tas det upp, främst i DI, om att hur olika lån ska 
rädda SAS ur sin finansiella situation, till exempel om EU ska bevilja att särskilda lån går igenom, 
samt senare att bankerna går med på lån om facken går med på besparingar på 3 miljarder.53 54 
Startskottet för den mest intensiva rapporteringen infaller då Expressen den 11e november 
publicerar flera artiklar och uppslag om SAS och dess ekonomiska situation samt vad detta 
innebär för människor och anställda.55 Följande dag tar flera av de andra tidningarna upp 
uppgifter om att 1000 tjänster kommer försvinna och att de anställdas löner kommer sänkas med 
15 procent.56 Detta samtidigt som det rapporteras om att EU sagt ja till att regeringarna i Sverige, 
Norge och Danmark lämnar statsgarantier till de banker som förnyar lånen.57 Härefter handlar 
rapporteringen om framförallt den förhandling som sker mellan SAS och de berörda 
fackföreningarna. 
Efter denna nyhet om förhandlingen för att SAS ska få låna kretsar rapporteringen främst kring 
fackföreningarna, konsekvenserna för SAS, anställda och kunder. Denna rapportering inehåller 
uttalanden från styrelseledamöter i SAS, politiker, anställda och fackrepresentanter, spekulationer 
och tyckesjournalistik från journalister samt lägesrapporter från förhandlingen.58 59 Ytterligare 
skriver tidningarna om vem som har makten och ansvaret för SAS utgång samt vilka 
bakomliggande orsaker som försatt företaget i den finansiella situationen som de befinner sig i.60 
Tidningarnas rapportering om fallet SAS fortsätter att handla om de olika facken som säger nej 
till avtalen, reaktioner från anställda samt konsekvenserna av en konkurs.61 62 Tidningarna 
rapporterar även om tidsbegränsningen som SAS och facken har för att sluta avtal.63 Detta 
rapporteras det om fram till den 20e november, då avtalet mellan de åtta facken och SAS sluts.64 
Därefter kretsar tidningarnas artiklar främst kring reaktioner på att avtalet slutits, framtidsutsikter 
för SAS samt konsekvenserna av händelsen.65 66 Detta fortsätter fram till den 24e november, 
varefter artiklarna främst handlar om SAS ledningens hantering av situationen, svenska statens 
försäljningsmöjligheter och SAS biljettförsäljning.67 Den 19e december återkommer nyheter i 
tidningarna om fallet SAS, då Expressen skriver om att ett norskt fack hävdar att avtalet är 
ogiltigt.68 Om detta skrivs det inget ytterligare, utan istället avslutas rapporteringen under 

                                                 
50 ”Smockan i luften: Var är vår skumpa?”, Aftonbladet, 2012-10-24, s.22 
51 ”SAS finansiärer tvekar om nya lån”, Dagens Industri, 2012-10-26, s.7 
52 ”Besparingar och sålt bonusprogram ska få fart på flygbolaget igen”, Dagens Industri, 2012-10-31, s.6-7 
53 ”EU diskuterar SAS-stöd”, Dagens Nyheter, 2012-11-10, s.20  
54 ”Lånelösning klar för SAS”, Dagens Nyheter, 2012-11-08, s.23 
55 ”Så klarar du krisen”, Expressen, 2012-11-11, s.10-11 
56 ”1000 får sparken”, Aftonbladet, 2012-11-12, s.8-9 
57 ”EU säger ja till nödlån för SAS”, Dagens Industri, 2012-11-12, s.8 
58 ”Snäv tidsplan upprör facken”, Svenska Dagbladet, 2012-11-13, s.6 
59 ”Kostymen ska sys in en gång för alla”, Dagens Nyheter, 2012-11-13, s.9 
60 ”Höga löner tynger företaget”, Dagens Nyheter, 2012-11-13, s.10 
61 ”Piloterna flyger på Norman”, Svenska Dagbladet, 2012-11-15, s.6-7 
62 ”Norskt SAS-fack säger nej”, Dagens Industri, 2012-11-15, s.13 
63 ”Riskerar att gå under i kväll”, Aftonbladet, 2012-11-18, s.10 
64 ”Lättnad och ilska efter avtal”, Svenska Dagbladet, 2012-11-20, s.6 
65 ”Inte bara SAS testar facket”, Svenska Dagbladet, 2012-11-21, s.5-6 
66 ”Räkna med fler ”sista utrop” för flygjätten”, Dagens Nyheter, 2012-11-20, s.8 
67 ”SAS överraskade starkt”, Dagens Industri, 2012-12-08, s.12 
68 ”Ny kris för SAS”, Expressen, 2012-12-19, s.22 
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perioden med artiklar om en intervju som SAS vice styrelseordförande Jacob Wallenberg ger i 
Dagens Nyheter, där han berättar om hur nära SAS var en konkurs.69 

 
Fallet upplevde mest medierapportering från 2012-11-11 till 2012-11-24 då det skrevs 259 texter 
som berörde SAS i Expressen, Aftonbladet, SVD, DN och DI. Före 2012-11-11 skrevs det 71 
artiklar och efter 2012-11-24 skrevs det 30 artiklar som berörde fallet SAS. De tre dagarna med 
mest artiklar som berörde fallet SAS var 2012-11-13 med 43, 2012-11-20 med 42 och 2012-11-19 
med 28 artiklar. 
Genom att redogöra för det mediala förloppet i fallet SAS har vi gett en övergripande bild av rapporteringen. 
Denna bild syftar till att visa och spegla den totala mediala rapporteringen som vi har studerat och undersökt 
genom innehållsanalys och diskursanalys. 

5.3 Innehållsanalys 
I innehållsanalys går vi igenom det resultat vi har funnit utifrån de frågor som ställts till materialet. Resultatet 
presenteras nedan i sju olika rubriker samt en sammanfattning. Detta resultat syftar till att ge en övergripande 
bild av fallet, visa hur den mediala rapporteringen av fallet såg ut samt senare kunna användas i maktanalysen. 
För att se hur resultatet såg ut i siffror hänvisar vi till bilagan. 
I vår innehållsanalys har vi funnit de parter som förekommer mest frekvent i den mediala 
framställningen. Dessa är SAS – ledning och styrelse, fackföreningarna samt personal/anställda. 
Dessa är huvudparter i fallet. Sekundärparterna i fallet är staterna och ägarna (svenska, danska 
och norska staten samt andra ägare såsom Wallenbergs stiftelse), kunderna, bankerna samt 
konkurrenterna (Ryanair, Norwegian m.fl.). 

5.3.1 Huvudparterna 
Huvudparter kallar vi de parter som förekommer mest i den mediala framställningen av fallet 
SAS, och de vi koncentrerar oss på gällande diskurs och maktförhållande. Dessa är SAS ledning 
och styrelse, fackföreningarna och de anställda. 
SAS ledning och styrelse var den mest frekventa parten och förekom i 360 artiklar. Anledningen 
till att vi väljer att benämna ledningen och styrelsen som SAS är för att de är de beslutsfattande i 
bolaget, samt att tidningarna inte gör någon skillnad mellan SAS och dess ledning och styrelse. 
Ett exempel på detta är ”SAS vill sänka lönerna för sina anställda”70. I detta fall är det inte 
företaget i sig som vill sänka lönerna. Deras anställda vill inte sänka sina egna löner, utan det är 
ledningen och styrelsen som tagit beslutet om att sänka de anställdas löner. Därigenom vore det 
förvirrande om vi inte gjorde samma benämningar som tidningarna gör i detta fall. 

                                                 
69 ”SAS hade bara cash för tio dagar”, Dagens Nyheter, 2012-12-29, s.22 
70 ”Höga löner tynger bolaget”, Dagens Nyheter, 2012-11-13, s, 10. 
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På samma sätt som med SAS och dess ledning och styrelse, benämns fackföreningarna ofta olika 
såsom fackföreningarna, facket, fackförbunden, de åtta fackförbunden, kabinfacken, pilotfacken m.m. Vi 
samlar dessa benämningar under parten fackföreningarna för att underlätta för läsaren och för att 
få till stånd en gemensam part för de olika fackföreningarna. Dessa förekom i totalt 160 artiklar. 
De vi menar med fackföreningarna är Svenska pilotföreningen, svenska kabinfacket Unionen, 
danska kabinfacket CAU, SAS Norge kabinforening (SNK), Norska kabinfacket (NFK), SAS 
Scannor Flygeforening, Dansk Pilotforening och Norsk Flygerforbund. Dessa fack var de som 
var med och förhandlade med SAS ledning och styrelse under tidsperioden. 
De anställda förekom i 117 artiklar. Dessa benämns i tidningar som SAS-personal, SAS-anställda, 
anställda, personalen, flygvärdinnor, kabinpersonalen, piloter m.m. Vi benämner dessa som anställda, och 
menar med det den personal som är lönetagare inom SAS med undantag för ledningen, och inte 
har större bestämmanderätt inom företaget och sitter inte med i styrelsen. Detta gäller 
kabinanställda, piloter samt markpersonal. 

5.3.2 Sekundärparterna 
Sekundärparterna är de parter i fallet SAS som förekommer ofta, men som inte direkt deltar i och 
påverkas av förhandlingen. Dessa parter blir aktuella gällande vilken bild som målas upp av 
tidningarna och de som uttalar sig, samt vad som benämns som orsak och lösning på fallet. Dessa 
är staterna, kunderna, bankerna, konkurrenterna och ägarna. 
Staterna och ägarna förekom i 157 artiklar. Ägarna utgör ”SAS Group” och är de som har en 
ägandedel i SAS. Denna sekundärpart är de svenska, danska och norska staterna som tillsammans 
är huvudägare i SAS. Med en stat menar vi den folkvalda riksdagen och dåvarande regeringen i 
landet. Den enskilt mest frekventa staten i svenska tidningar var Sverige och dess regering. 
Ägarna benämns också som borgenärer i tidningarna och är de största aktieägarna i företaget. 
Förutom staterna består dessa främst av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, A. H. Värdepapper 
AB, Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, Unionen, Danmarks Nationalbank samt Robur 
Försäkring. 
Med bankerna menar vi de banker som ställde upp med långarantier för SAS om 
besparingsplanen genomfördes. Dessa benämns bland annat i tidningarna som långivare och 
förekom totalt i 79 artiklar. Dessa banker var SEB, Nordea, Swedbank, Royal bank of Scotland, 
DNB, JP Morgan och Danske Bank. 
Konkurrenterna förekom i 76 artiklar och med denna grupp menar vi de flygbolag som benämns 
av tidningarna stå i konkurrens med SAS om försäljningen av flygbiljetter på gemensamma 
flygrutter. Denna part omfattar flygbolagen Norwegian, Ryanair, Finnair, Lufthansa, Easyjet, Air 
France/KLM, Flybe Nordic, Ibera/British Airways m.fl. 
Med kunderna menar vi de resenärer, passagerare och övriga kunder som har flugit, flyger eller 
har bokat resa med SAS. Dessa är privatpersoner som inte har någon ägarandel eller annat 
intresse i SAS utöver flygresor. De förekom i 66 artiklar. 

5.3.3 Orsakerna 
Med orsaker menar vi det i tidningarna som rapporterats som skäl och anledningar till fallet SAS, 
dess finansiella situation och till att lösningar krävs för att reda ut situationen. Dessa orsaker har 
kategoriserats och är följande: Tidigare ledning/styrning/struktur, Konkurrens, Höga kostnader, Ägarna 
och dess agerande, Facket/anställda, Bankernas krav, Övriga faktorer som SAS inte kontrollerar och Övriga 
faktorer som SAS delvis ansvarar för. 
Tidigare ledning/styrning/struktur var den mest frekvent förekommande orsaken med 44 
förekomster. Med ledning/styrning/struktur menar vi de orsaker som handlar om att SAS 
tidigare ledning och styrelse genom dåliga beslut och strategier har försatt SAS i dess befintliga 
situation och att SAS har en försvårande och komplicerad struktur som gör det svårstyrt. 
Orsakerna tar sig uttryck i tidningarna bland annat genom att peka på den komplicerade 
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strukturen och tidigare beslut. Exempel: ”SAS har för komplicerad struktur”71, ”tidigare 
styrelsebeslut som lett till förluster”72, ”brist på modernisering, innovation och nya idéer”73. 
Kategorin Konkurrens förekom 42 gånger och täcker de orsaker som baseras på att SAS försatts i 
sin finansiella situation genom att konkurrensen från andra bolag är för hård, och de har 
därigenom gått med förluster på grund av att konkurrenterna tar deras potentiella kunder. Detta 
tar sig uttryck i tidningarna som exempelvis: ”låglönekonkurrens”74, ”hot från lågprisflygbolag”75, 
”konkurrenter har utnyttjat bolagets svagheter”76. 
Den tredje vanligaste orsaken var Höga kostnader som förekom 42 gånger. Det som förklarar SAS 
finansiella situation med att de har för höga kostnader innefattas i denna kategori. Detta visas 
genom exemplen: ”massiva personalkostnader”77, ”kostnader från dyra pensioner”78, ”fördyrande 
administrativa funktioner”79. 
Övriga kategorier var inte lika framträdande som de tre dominerande men förekom tillsammans 
en stor del av. Med Ägarna och dess agerande menar vi de orsaker som grundar sig i ägarnas (särskilt 
staternas) agerande. Dessa förekom 17 gånger och visade sig genom: ”krånglig ägarstruktur med 
tre regeringar”80, ”splittrat och otydligt ägarskap”81, ”egoistiska storägare som inte tänker 
strategiskt och långsiktigt”82. 
De tre kategorierna Facket/anställda, Bankernas krav och Övriga faktorer som SAS inte kontrollerar 
förekom 13 gånger vardera och visade sig genom exempelvis ”fackföreningarna har inte anpassat 
sig till verkligheten”83, ”bankerna ovilliga att låna ut till SAS”84, ”bankernas krav”85 och 
”terrorattacken på World Trade Center”86. 
Den minst förekommande orsaken var Övriga faktorer som SAS delvis ansvarar för och förekom 6 
gånger och är faktorer som utgör orsaker som SAS haft möjlighet till att påverka tidigare. Som 
exempelvis ”gammal flygflotta”87 och ”mindre antal kunder”88. 

5.3.4 Lösningarna 
Lösningarna är de åtgärder som tas upp som alternativ i tidningarna för att SAS ska reda ut sin 
finansiella situation och fortsätta sin verksamhet. De lösningskategorier vi funnit i vår 
undersökning är följande: Facken går med på SAS sparplan, SAS och facken kommer överens om en 
gemensam lösning, Övergripande lösningar utan presentation av hur de ska gå tillväga, Andra sparåtgärder och 
Konkurs med specifikationer. 

                                                 
71 ”Sagan är slut om inte alla krav godtas”, Dagens Nyheter, 2012-11-18 , s.9 
72 ”DE VANLIGASTE FRÅGORNA OM SAS-KRISEN”, Expressen, 2012-11-17  s.26-27 
73 ”Statens reaktion kommer försent”, Svenska Dagbladet, 2012-11-22, s.23-24 
74 ”Nödropet till anställda”, Expressen, 2012-11-14, s.18-19 
75 ”Din flygbiljett kan bli dyrare – Hård konkurrens från lågprisjättarna – men räkna inte med prissänkningar”, 
Expressen, 2012-11-16, s.48-49  
76 ”Rickard Björnelid: SAS verkar ha ansett sig ha råd att begå misstag”, Expressen, 2012-11-19, s.10-11 
77 ”Styrelsen står över sparkraven”, Svenska dagbladet, 2012-11-20 , s.7 
78 ”SAS och GM – lika som bär – båda bolagen uppvisar samma förvånande brist på sjukdomsinsikt – men 
likheterna slutar inte där”, Svenska Dagbladet, 2012-11-20 , s.18-19 
79 ”Final Call eller krasch-landning? -Rickard Björnelid: Risken för en SAS-konkurs ligger främst i att skuldsättningen 
är så hög”, Expressen, 2012-11-18 , s.10-13 
80 ”Fredrik Sjöshult: Jag tror vi får se tre nya bolag födas”, Expressen, 2012-11-19, s.12-13 
81 ”Svenskar redo att låta SAS flyga solo”, Svenska Dagbladet, 2012-11-17, s.4-5 
82 ”Ordnad konkurs skulle vara den bästa lösningen”, Dagens Nyheter, 2012-11-19, s.9 
83 ”Att lönerna kan sänkas är redan en realitet”, Dagens Industri, 2012-11-28, s.2 
84 ”SAS redo för nödlandning”, Svenska Dagbladet, 2012-11-19, s.4-5 
85 ”SAS-chef: ”Kände ett enormt ansvar”, Expressen, 2012-11-23, s.38 
86 ”Flygexperten Richard Björnelid: ... om Jacob Wallenbergs uttalanden”, Expressen, 2012-11-20, s.22-23 
87 ”Sluttande plan”, Expressen, 2012-11-13, s.2 
88 ”Air Canada uppges intresserat att ta över efter hårt pressade SAS”, Svenska Dagbladet, 2012-11-06, s.7 
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Facken går med på SAS sparplan är den klart vanligaste med 80 förekomster. I denna kategori 
innefattas de förekomster då en artikel, krönika, ledare eller kommentar listat att en av 
lösningarna är att facket går med på besparingsplanen som SAS presenterade måndagen den 12 
november 2012 och tar upp sänkta löner, förändrade pensionsvillkor och förlängd arbetstid för 
de anställda. Detta visas genom exemplen ”de anställda får ett stålbad i och med sänkta löner och 
höjd arbetstid”89, ”sänka lönerna”90 och ”alla fackföreningar måste gå med på avtalet och dra sin 
del av lasset”91. 
23 gånger förekom SAS och facken kommer överens om en gemensam lösning och den poängterar mer av 
ett samarbete mellan SAS och facken för att hitta en lösning, oftast utan specifikation på hur 
denna gemensamma lösning ska se ut. Exempelvis ”SAS kommer överens med facken, lösningen 
tillfredsställer långivare”92 och ”fackens förslag om rimliga villkor”93. 
Övergripande lösningar utan presentation av hur de ska gå tillväga förekom 22 gånger och är den kategori 
som samlar de lösningar som inte preciserar hur åtgärderna ska gå till. Exempelvis 
”kostnadsmässig anpassning gentemot konkurrenterna”, ”ändra riktning på (SAS) verksamhet”94 
och ”SAS måste undvika konkurs”95. 
Med Andra sparåtgärder som förekom 18 gånger, menar vi de lösningar som syftar till att SAS 
klarar sig ur sin finansiella situation genom andra åtgärder än den besparingsplan som de 
presenterade 12/11-2012. Detta innefattar bland annat att lånen förlängs, att tillgångar säljs m.m. 
Exempel: ”Ground Handling96 ska säljas”97,”outsourcing av personal”98. 
Konkurs med specifikationer förekommer i 17 artiklar. I denna kategori innefattas de lösningar som 
yrkar på att SAS går i konkurs och konkurrenterna tar över samt konkurs och rekonstruktion av 
företaget, vilket betyder att tillgångarna förs över till ett eller flera nya bolag med nya avtal för 
anställda. Exempel: ”Konkurs och bilda tre nya bolag”99 och ”SAS går i konkurs och andra bolag 
tar över”100. 
Ytterligare mindre kategorier som förekommer i fallet är Att staten bistår SAS med ekonomiska bidrag 
och lån101 (9 förekomster), Lösningar som inte kan genomföras längre102 (6 förekomster), Staten slutar 
involvera sig i SAS103 (5 förekomster) samt Konkurs utan specifikationer104 (4 förekomster). 

5.3.5 Rubriksämnena 
Huvudsyftet med rubriken är att väcka intresse hos läsaren att läsa artikeln. Förutom att rubriken 
rent typografiskt ska passa in i tidningen ska den också spegla artikeln innehållsmässigt. Efter vår 
kategorisering av rubrikerna till artiklarna fick vi fram 19 stycken olika kategorier. Av de 19 

                                                 
89 ”Din flygbiljett kan bli dyrare – Hård konkurrens från lågprisjättarna – men räkna inte med prissänkningar”, 
Expressen, 2012-11-16, s.48-49 
90 ”1000 SAS-anställda kan få sparken”, Expressen, 2012-11-12, s.10-11 
91 ” Även norskt dotterbolag är till salu”, Dagens Industri, 2012-11-20, s.8 
92 ”SAS ger inga garantier för att planen kan lyfta idag”, Dagens Industri, s.6-7 
93 ”Kampen för SAS i natt - Ledningen och facken måste komma överens - annars väntar konkursen” Expressen, 
2012-11-17, s.26-27 
94 ”Kan man lita på SAS nu?”, Expressen, 2012-11-20 , s.24-25 
95 ”Oron växer i krisens fotspår – fastighetsbranschen i södra Sverige och turistnäringen i norra kan drabbas av en 
SAS-konkurs”, Svenska Dagbladet, 2012-11-16, s.7-8 
96 Organisation för SAS-markpersonal som handhar bokningar, bagagehantering m.m. 
97 ””Vi lever lite i ingenmansland””, Expressen, 2012-11-17, s.26-27 
98 ”SAS funderar på personalflytt”, Dagens Nyheter, 2012-09-07, s.19 
99 ”Fredrik Sjöshult: Jag tror vi får se tre nya bolag födas”, Expressen, 2012-11-19, s.12-13 
100 ”Ett slut för SAS är också början på något nytt”, Svenska Dagbladet, 2012-11-19 , s.4 
101 ”Svenskar: Inga mer pengar till SAS”, Aftonbladet, 2012-11-17, s.12 
102 ”Oh, så halvhjärtat ...”, Aftonbladet, 2012-11-17, s.20 
103 ”Tycker du att den svenska staten ska skjuta till pengar för att säkra SAS överlevnad?”, Svenska Dagbladet, 2012-11-
17, s.4-5 
104 ”Värsta kraven sedan 30-talet”, Dagens Nyheter, 2012-11-17, s.24 
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artikelkategorierna är det tre som är lite vanligare med 39 upp till 50 rubriker. Dessa följs av sex 
mellankategorier med 28 till 18 rubriker som sedan mynnar ut i de kvarvarande rubrikerna som 
täcker 10 kategorier och rymmer från 11 till fem rubriker. 
Främst av kategorierna är Fallet/situationen som täcker 50 rubriker. De är vanligast för att de 
täcker hela fallet och representerar fallet och då även i en kontext där fallet inte hade den fokus i 
medierna som den senare kom att ha. Dessa rubriker präglas av att de beskriver den rådande 
situationen och endast syftar i att informera om fallet. Exempel på rubriker är: ”Sparkraven ökar 
på SAS”105, ”Styrelsens tre alternativ”106 och ”Ödesdag för SAS”107. 
Statens inblandning och försäljning är rubriker som handlar om ägarnas del i fallet samt om de bör 
vara ägare till bolaget samt angående en eventuell försäljning. Dessa rubriker täcker 40 av 
artiklarna. Kategorin exemplifieras genom rubrikerna: ”Statens ägarroll starkt ifrågasatt”108, 
”Regeringen står fast vid säljambition”109 och ”Sälj det där förbaskade SAS”110. Dessa artiklar är 
till viss del artiklar där journalisten eller en expert gör ett uttalande kring situationen och 
förekommer mer frekvent i slutet av tidsperioden. 
Förhandlingen är den kategori som täcker den fas av fallet där de olika parterna förhandlade och 
utgör 39 artiklar. Ämnet fick stor medieexponering och stora tidningsuppslag under denna del av 
fallet och präglas av stora rubriker. Exempel på dessa är ”Öppning i SAS-förhandlingarna”111, 
”Riskerar gå under i kväll – facket och företaget kämpar mot klockan för att rädda SAS”112 samt 
”SAS norska avtal kan vara ogiltiga”113. 
De sex mellankategorier som vi har fått fram är: Fallets konsekvenser, Besparingsplanen, 
Konkurs/konkurskonsekvenser, Facken, Ledning/styrelsens agerande och SAS är ej huvudämne i rubriken. 
Besparingsplanen är de rubriker som kom innan och när besparingsplanen presenterades och 
syftade i att visa hur den ser ut och exempel på detta är ”Detaljlös plan håller liv i SAS”114. 
Konsekvenser är uppdelade i två kategorier Fallets konsekvenser och Konkurs/konkurskonsekvenser och 
utgör tillsammans 54 rubriker. Fallets konsekvenser innefattar att SAS kan gå i konkurs eftersom de 
befinner sig i en viss finansiell situation och exemplifieras genom ”Bolaget har fortfarande 
underläge”115 och där Konkurs/konkurskonsekvenser visas genom ”Ett slut för SAS är också början 
på något nytt” 116. 

5.3.6 Ingressämnena 
Ingressen kan ses som den viktigaste delen i en tidningsartikel då det berättar vad artikeln ska 
handla om och sammanfattar artikelns innehåll. De sju mest framträdande ingressämnena 
representerar 177 av artiklarna. Detta innebär nära hälften av artiklarna vi har gått igenom. Dock 
representerar detta antal mer än hälften av artiklarnas ingresser eftersom att artiklarna är 
uppbyggda på olika sätt och en del saknar en ingress. 
Det vanligast förekommande ämnet i ingresserna är att SAS riskerar konkurs och detta finns 
representerat i 31 ingresser. Nyhetsvärdet i en konkurs oavsett företag kan enligt materialet anses 
som det högsta i fallet. Det började tidigt i fallet att spekuleras kring en konkurs och detta tar 

                                                 
105 ”Sparkraven ökar på SAS”, Dagens Industri, 2012-10-25, s.13 
106 ”Styrelsens tre alternativ”, Svenska Dagbladet, 2012-11-19, s.4-5 
107 ”Ödesdag för SAS”, Dagens Nyheter, 2012-11-18, s.1 
108 ”Statens ägarroll starkt ifrågasatt”, Dagens Industri, 2012-11-23, s.9 
109 ”Regeringen står fast vid säljambitionen”, Svenska Dagbladet, 2012-11-13, s.8 
110 ”Sälj det där förbaskade SAS”, Aftonbladet, 2012-11-15, s.7  
111 ”Öppning i SAS-förhandlingarna”, Dagens Industri, 2012-11-16, s.1. 
112 ”Riskerar gå under i kväll, Facket och företaget kämpar mot klockan för att rädda SAS”, Aftonbladet, 2012-11-18, 
s.10. 
113 ”SAS norska avtalkan vara ogiltigt”, Dagens Industri, 2012-12-19, s.7. 
114 ”Detaljlös plan håller liv i SAS”, Dagens Nyheter, 2012-10-31, s.22 
115 ”Bolaget har fortfarande underläge”, Dagens Nyheter, 2012-11-20, s.10 
116 ”Ett slut för SAS är också början på något nytt”, Svenska Dagbladet, 2012-11-19, s.4 
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form i exempel: ”För en vecka sedan kom ryktet om att SAS hotas av konkurs. Nyhetsbyrån 
Reuters uppger att bolaget planerar att sälja all sin marktjänst för att spara pengar.”117 
Vidare hamnar facken i fokus och får utrymme i kategorin Fackens agerande samt SAS krav på 
facken. Hur facken agerat oavsett om det kommit i en positiv eller negativ kontext figurerade 29 
gånger och såg ut som följande: ”Fackförbundet Unionen kontrar med ett alternativt förslag till 
besparingar, som läggs fram under förhandlingarna.”118 
Kategorin SAS krav på facken kan ses genom exemplet: ”Sänkta löner, mindre semester och längre 
arbetstid - Di kan nu berätta exakt vilka nya villkor SAS kräver för piloter och kabinpersonal.”119 
28 ingresser handlar om SAS krav på facken vilket visar på en jämnt fördelad mängd gentemot 
Fackens agerande. Det intressanta är att de fackliga organisationerna figurerar både som sändare 
och mottagare i dessa två kategorier och totalt tar upp ungefär en sjättedel, 57 stycken artiklar 
vilket visar att facken har varit en av de framstående parterna i diskursen. Förutom allmänna 
ingresser som rapporterar om vad som händer kring situationen och förhandlingarna, är det de 
framträdande parterna i fallet som hamnar i fokus. 
När avtalen skrivs på den tjugonde november innebär detta en förändring i nyhetsrapporteringen 
då det huvudsakliga ”problemet” är avvärjt. Själva rapporteringen kring kulmen av scenariot 
representeras av SAS klarar sig undan konkurs i och med påskrivna avtal och visar sig genom ingresser 
som exemplet ”För många danskar var beskedet att SAS kommit överens med facken och tagit 
sig igenom fallet en stor lättnad.”120 
Staternas agerande speglas genom exempelet: ”Norges näringsminister Trond Giske vill sälja SAS 
dotterbolag Widerøe, men känner ingen tidspress.”121 
De två sista av de framträdande ingresserna är Förhandlingens status och SAS finansiella situation 
vilka är allmänna beskrivningar om läget och som visade sig genomgående i rapporteringen för 
att informera och upplysa läsaren om fallet. 
Utöver de mest framträdande ingressämnena finns det ett kluster med ämnen som tar upp 104 
stycken ingresser. Dessa ämnen är åtta stycken och är följande: Uttalande från experter, Konkursens 
konsekvenser, Ledningens upplevelse och agerande, Bankernas agerande, Fallets konsekvenser, Fallets 
konsekvenser för indirekt inblandade samt kategorin Övrigt. Utöver dessa är ingressämnena väldigt 
spridda och tar upp olika saker med skiftande relevans till fallet. 

5.3.7 Uttalandena och källorna 
I vår innehållsanalys undersökte vi de som fick agera källor och uttala sig i tidningarna under 
tidsperioden. Följande kategorier fann vi, uppdelat från flest förekomster till lägst: SAS ledning och 
styrelse, Fackföreningar, Experter och analytiker, Journalisterna, Staterna, Privatpersoner och kunder, 
Utomstående opinion, Konkurrenter, Banker samt Anställda. Den mest förekommande källan för 
information och uttalanden var SAS, som stod för lite mer än 25 procent följt av 
fackföreningarna och experter och analytiker som upptog 16 procent varderera och övriga 
utgjorde den resterande delen uttalanden och källor. 
Den grupp källor och talespersoner som representerar SAS ledning och styrelse bestod bland annat 
SAS VD, SAS chef för Investor relations, SAS Presschef, SAS Pressansvarige, en 
styrelseordförande och vice styrelseordförande och de förekom 118 gånger. 
Fackföreningarna figurerade 79 gånger och representerades i tidningarna genom bland annat 
Unionens förhandlingschef, Unionens pressekreterare, Unionens ordförande, Norska 

                                                 
117 ”Nya uppgifter: SAS säljer marktjänst”, Expressen, 2012-11-04, s.11 
118 ”Unionen möter SAS med eget sparförslag”, Svenska Dagbladet, 2012-11-16,  s.6-7 
119 ”Detta är bolagets krav på personalen”, Dagens Industri, 2012-11-17, s.8 
120 ”Danskarna andas ut - ”utan SAS dör Kastrup”, Dagens Nyheter, 2012-11-20, s.10 
121 ”Även norskt dotterbolag är till salu”, Dagens Industri, 2012-11-20, s.8 
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Fackförbundet Parats ledare, Svenska Pilotföreningens ordförande och Ordföranden för danska 
kabinfacket CAU. 
Experter och analytiker är de som av tidningarna benämns som flygexperter, flyganalytiker, SAS-expert 
m.m. De fick ett stort utrymme i tidningarna och förekom 73 gånger. Detta är en grupp som 
innefattar många och består av bland andra chefredaktören för tidningen Travel Insider, VDn för 
flygkonsultfirman Aeropol, en konkursadvokat, SAS tidigare vd och en flyganalytiker vid 
Sydbank. 
40 gånger fick Journalisterna genom att författa ledare, krönikor, kommentarer och genom att agera 
experter i den egna tidningen utrymme att uttala sig i artiklarna. Dessa innefattar Richard 
Björnelid och Elisabeth Montgomery på Expressen, Pia Gripenberg på Dagens Nyheter, 
Thorbjörn Spängs på Dagens Industri och Carolina Neuratht på Svenska Dagbladet. 
Kategorin Staterna utgörs av de som i tidningar uttalar sig som representanter för svenska, norska 
respektive danska staten. Dessa är bland annat Sveriges finansmarknadsminister, Norges 
finansminister och Sveriges finansmarknadsministers statssekreterare och dessa förekom 39 
gånger. 
37 förekomster har vi hittat gällande när Privatpersoner och k under har blivit tillfrågade av 
tidningarna att uttala sig om fallet SAS och när opinionsundersökningar om fallet SAS har 
fungerat som källa till artikeln. 
Med Utomstående opinion menar vi de som uttalar sig om fallet SAS och dess konsekvenser för 
dem, men där de inte är i form av expert på området. Dessa förekom 36 gånger och de innefattar 
politiker, presschefer för bolag utanför flygbranschen, fackföreningar som inte är inblandade i 
förhandlingen m.m. 
Ytterligare tre kategorier av uttalande personer och källor fann vi genom vår innehållsanalys. 
Dessa var Konkurrenter(15 förekomster), Banker(8 förekomster) och Anställda(5 förekomster), som 
tillsammans inte uppkom till mer förekomster än den kategori som annars var minst 
förekommande. 

5.3.8 Sammanfattning 
Genom innehållsanalysen har vi kunnat se vilka parter som figurerar i fallet, vilka orsaker och 
lösningar som presenteras i tidningarna samt vilka som får uttala sig och agera källor i artiklarna. 
Vi har dessutom kunnat se vad journalisterna tenderar att ta upp högst i sina artiklar genom 
rubriker och ingresser och kan därmed skapa en typisk tidningsartikel för den mediala 
rapporteringen om fallet SAS. 
I en generell nyhet från rapporteringen av fallet SAS figurerar SAS, fackföreningarna, anställda 
samt de skandinaviska staterna. Rubriken tar upp att SAS befinner sig i en svår finansiell situation 
och riskerar konkurs, hur förhandlingen mellan SAS och facken går samt hur besparingsplanen 
ser ut.122 Ingressen tar i sin tur upp att SAS riskerar konkurs, SAS sparkrav på fackföreningarna 
samt fackföreningarnas agerande.123 Bolagets struktur, administration, höga personalkostnader 
samt den hårda konkurrensen på flygmarknaden har lett till att SAS hamnat i dess finansiella 
situation som kräver en lösningsåtgärd. Lösningen är framförallt att facken går med på den 
sparplan som SAS presenterat för att undvika konkurs. De som får uttala sig i artikeln är 
representanter för SAS, fackföreningar samt experter och analytiker som är kunniga inom 
området. 

                                                 
122 Denna rubriksbeskrivning avser från 2012-09-06 till 2012-11-20. Efter 2012-11-20 handlar de flesta rubriker om 
statens inblandning och försäljning av SAS samt fallets framtida konsekvenser. 
123 Ytterligare stora ingressämnen såsom att SAS klarade sig undan konkurs samt statens agerande blir inte aktuella 
förrän 2012-11-20. 
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Denna innehållsanalys har lagt det fundamentala i den mediala framställningen av SAS, och konturerna i bilden 
har undersökts. För att fylla i denna bild presenterar vi nu diskursanalysen av den mediala framställningen av 
SAS. 

5.4 Diskursanalys 
I detta kapitel kommer vi att gå igenom och presentera hur fallet, parterna, orsaker, lösningar och konsekvenser 
beskrevs i tidningarna under perioden september till december 2012 och vilka subjektpositioner detta ger parterna. 
Detta görs för att kunna senare i kapitlet ge en sammanfattning av den bild av fallet som konstruerades i 
medierna. 

5.4.1 Fallet, förhandlingarna och målet 
Fallet SAS, det vill säga den situation och det läge som SAS befinner sig i under september till 
december 2012, benämns i tidningarna som SAS-krisen, konkursdramat, sista chansen för SAS, kniven 
mot strupen, turbulensen kring SAS och dikeskörningen samt sönderfallet. Ytterligare beskrivs det som 
allvarligt, akut, osäkert, dramatiskt och tidspressat. 
Fallet framställs genom beskrivningen kris och kniven mot strupen som en allvarlig situation, där 
ett avgörande står att vänta. Genom turbulens får situationen en skakig och osäker bild, som 
tillsammans med akut och dikeskörning gör att situationen är något som snabbt behöver rättas till. 
Att fallet beskrivs som en kris meddelar läsaren att det är en allvarlig och kritisk situation, där en 
lösning eller räddning krävs så snabbt som möjligt.124 
De förhandlingar som genomfördes mellan SAS och de åtta fackföreningarna under november 
2012 benämns som ödesveckan, ödeshelgen, maratonmanglingarna, nattmanglingarna, kamp för överlevnad, 
panikförhandlingarna, mardrömsmaraton samt högt spel. Till detta beskrivs de i tidningarna som hårda, 
tuffa, intensiva, desperata, extremt tidspressade samt att de är avgörande för SAS och anställdas framtid. 
Förhandlingarna ges genom denna diskurs en avgörande roll i fallet genom att de beskrivs med 
ord kopplade till öde och framtid. Dessutom blir de kampbetingade genom att de beskrivs med 
metaforer för strid och kamp genom manglingarna och kamp om överlevnad. Alltså blir 
förhandlingarna i fallet den plats där parterna strider och kämpar tufft och hårt samtidigt som 
tiden håller på att gå ut. Denna kamp är desperat och intensiv på grund av att det är mycket som 
står på spel och en lösning måste komma snart på grund av tidspressen. Förhandlingen upplevs 
därmed som väldigt dramatisk, mardrömslik och intensiv, vilket gör att vikten av att komma fram 
till en lösning och få slut på förhandlingen ses som viktigt. 
När tidningarna beskriver den önskade utgången av fallet och därmed målet parterna eftersträvar 
benämns detta som att rädda flygbolaget, SAS ska leva vidare, säkra SAS överlevnad, räddningen för SAS, 
SAS får inte gå under samt ”[...] rädda arbetsplatserna och det gör vi bara genom att SAS 
överlever”125. Således görs SAS till något levande genom beskrivningen, något som behöver hjälp 
för att överleva och något som behöver räddas. 
När sedan avtalen skrivs på och SAS enligt tidningar är räddat beskrivs det som glädjerus, positiva 
besked, en glädjens dag och självklart positivt. Det är därav en utgång som man enligt den mediala 
diskursen bör eftersträva, att rädda bolaget SAS. 

5.4.2 Parterna 

5.4.2.1 SAS  
Huvudparten i fallet, SAS som koncern samt dess ledning och styrelse, benämns i tidningarna 
med många olika tecken. Bland annat som flygjätten, det krisande flygbolaget, konkursfärdiga SAS, det 
plågade flygbolaget, det hårt pressade flygbolaget, det konkurshotade flygbolaget samt det krisdrabbade flygbolaget. 
SAS beskrivs som bekymrat, pressat och sårbart. SAS handlingar under fallet SAS benämns som att 
                                                 
124 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ - Sökord ”mangling”, ”kris”, ”stålbad” - hämtat 2013-05-15 
125 ”PILOTERNA I NATT: JA”, Expressen, 2012-11-18, s.8-9 
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de ställer ultimatum och pressar andra parter, att de är förberedda för samt hotar med konkurs.126 
SAS agerande kopplat till förhandlingarna beskrivs bland annat som desperat, tydligt, stenhårt samt 
oansvarigt. Bolagets agerande under fallet SAS förklaras med att bolaget kämpat för sitt liv, att de 
tvingas att agera på grund av att det är nödvändigt, att de måste anpassa sig, att bankerna och 
långivare kräver det samt att de måste agera för att kunna överleva. 
SAS subjektposition i det här fallet blir den som ett drabbat offer för utomstående krafter, genom 
att det beskrivs som plågat, hårt pressat, hotat samt drabbat. Som konsekvens av att SAS tvingas 
av att de måste anpassa sig till konkurrenterna och att bankerna och långivare ställer krav agerar 
SAS desperat och stenhårt mot facken och anställda genom att de ställer ultimatum och hotar 
med att gå i konkurs. På så vis ger detta bilden hos läsaren av SAS som ett bolag som genomför 
ett nödvändigt ont för att rädda bolaget och jobben. När avtalen väl har skrivits på beskrivs SAS 
som segrare genom t.ex. ”SAS vd Rickard Gustafson gick segrande ur striden i Köpenhamn”127. 

5.4.2.2 Fackföreningar 
Fackföreningarna benämns i framställningen som kritiska, irriterade, missnöjda, tvingade, pressade, 
splittrade, starka och militanta. Deras agerande beskrivs som upprört, oansvarigt, förhindrande, krävande, 
trilskande, vägrande och motsträvigt. Facken vädjar till andra parter i fallet och försöker mjuka upp 
SAS hårda villkor, och deras förslag beskrivs som kompromisser som inte är i närheten av 
ledningens krav.128 Facken beskrivs ha krav som inte är verklighetsanpassade, samt att de satt sig 
på tvären och förhindrat nödvändiga förändringar. Där deras agerande till en början beskrivs som 
gemensamt och enat, vänds detta senare om och beskrivs som splittrat. 
De handlingar som uppmuntras att facken ska göra innefattar att de inte ska äventyra bolagets 
fortlevnad, att de inte ska ge efter för hot, komma överens, att förstå allvaret, hörsamma SAS 
”final call”129 och skriva på avtalen. Ytterligare benämns facken ha ansvaret och att det hänger på 
facken annars blir det konkurs. Efter avtalen är påskrivna beskrivs deras agerande som klokt, 
ansvarsfullt och uppoffrande samtidigt som de beskrivs vara lättade men missnöjda samt maktlösa. 
Facken får därav i denna diskurs en delad subjektposition. Den ena delen av denna 
subjektposition är som ett militant hinder som är upprört och irriterat, som trilskas, vägrar och 
agerar motsträvigt och därmed förhindrar en lösning av problemet. Den andra delen består i en 
subjektposition som ett svagt, splittrat, maktlöst offer som vädjar till andra om hjälp för att 
försöka undvika det ultimatum som de pressas och tvingas att gå med på. Gemensamt för de 
båda subjektpositionerna är att de uppmanas att komma överens med SAS eftersom de har en 
ansvarsroll i fallet. Vad som uppmuntras står klart när de efter att ha skrivit på avtalet beskrivs 
som ansvarsfulla, kloka och uppoffrande. 

5.4.2.3 Anställda 
De anställda i SAS benämns som piloter och flygvärdinnor, som är kompetenta, lojala och eleganta, 
samt att de är oroade, besvikna och missnöjda. De beskrivs ha frikostiga villkor och bättre 
anställningsvillkor än i andra bolag och att de även efter avtalen har höga löner.130 Efter avtalen är 
slutna beskrivs de vara lättade och tacksamma för att behålla jobben, men att de till viss del även är 
bittra och ilskna. 
Deras roll i fallet SAS är främst som de drabbade, där de utsatts för hård behandling, tvingas till 
försämringar och att göra uppoffringar. Samtidigt kallas deras godkännande av lönesänkningarna 

                                                 
126 ”SAS förberett för en nödlandning”, Svenska Dagbladet, 2012-11-19, s.4-5 
127 ”Högt spel bakom SAS-räddningen”, Dagens Industri, 2012-11-24, s.6-9 
128 ”Pressat SAS rustar för en svart framtid”, Dagens Nyheter, 2012-11-19, s.8 
129 ”Sagan är slut om inte alla krav godtas”, Dagens Nyheter, 2012-11-18, s.9 
130 ”Spelade högt – och vann”, Aftonbladet, 2012-11-20, s.10-11 
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att de ”kryper till korset”131 och att de tillslut viker sig. Detta beror på att de blivit skrämda och 
därmed varit beredda att ”svälja sämre löner, arbetstider och pensioner för att behålla jobben”132. 
De anställdas subjektposition blir den som högt avlönade, lojala medarbetare som drabbas av 
avtalet, men som gör nödvändiga uppoffringar för att rädda bolaget och sina jobb. De beskrivs 
efter avtalen med blandade känslor av lättnad, ilska och bitterhet, men den gemensamma 
ståndpunkten är att de är tacksamma för att få behålla sina jobb och att en lösning kunde 
genomföras. 

5.4.3 Sekundärparterna 

5.4.3.1 Stater/ägare 
De ägande staterna presenteras som att ha tröttnat på SAS efter tidigare ha räddat SAS, att de nu 
är ovilliga att agera och det skapar en diskurs kring dem om att de vill hålla sig utanför. Detta 
förstärks ytterligare när tidningarna i samband med staternas förekomst nämner deras önskan att 
sälja SAS. De beskrivs skjuta ifrån sig ansvaret och att de inte tar det ansvar som de borde göra. 
Ytterligare framställs de i samband med de faktorer som orsakat fallet och där deras oförmåga att 
arbeta gemensamt och ge tydliga riktlinjer för verksamheten framställs genom beskrivningen 
splittrat och otydligt ägarskap. Till detta beskrivs ägarna som kortsiktiga och otåliga. Deras agerande 
framställs som att de kräver av SAS, att de vägrar på annorlunda åtgärder än sparplanen och inte 
accepterar kompromisser genom ”inte heller de tre storägarna svenska, norska och danska staten 
köper någon halvmesyr denna gång har det hävdats”133. Därmed skapas en bild av staterna och 
ägarna som krävande parter som inte är särskilt samarbetsvilliga. 

5.4.3.2 Kunder 
Kunderna beskrivs som oroade, tveksamma och osäkra. De hamnar i en textuell kontext som får 
dem att framstå som offer under fallet. Det handlar framförallt om biljettsituationen och vad som 
ska hända vid en eventuell konkurs134, vilket skapar en subjektposition av den oroade resenären 
med lite att säga till om. 

5.4.3.3 Banker 
Bankerna beskrivs ha satt upp hårda villkor och att de skapar hårda förhandlingar. Bankerna framstår 
tidigt i fallet som de som dikterade villkoren för SAS. Senare i fallet beskrivs bankerna agerande 
som att de krävde och vägrade vilket tydligt visar en hård inställning gentemot SAS samt skapar en 
bild för läsaren att man dikterade villkoren i förhandlingarna med SAS och hade en hög ställning 
relaterat till övriga parter.135 Därigenom blir bankernas subjektposition som en krävande 
makthavare i fallet. 

5.4.3.4 Konkurrenter 
Konkurrenterna benämns som redo och uppstickarna. De presenteras som att de är mer förberedda 
och redo för det ekonomiska klimat med lågkonjunktur som råder vilket SAS inte anses vara. Att 
de benämns som uppstickarna gör att de framstår som nyare och innovativa i jämförelse med SAS, 
genom till exempel ”[...]ett gäng flåbusar som inte tyckte att det där med flyg var mycket 
märkvärdigare än att åka buss? Mot Ryanair, Easyjet och Norwegian har inga botemedel hjälpt. 
Den unga trion har [...] helt enkelt kört skiten ur gamlingar som SAS”136. Till detta beskrivs 
konkurrenterna, särskilt Ryanair, som något man vill slippa, t.ex. ”[...] många är beredda att betala 

                                                 
131 ”Final Call – eller krasch-landning?”, Expressen, 2012-11-18, s.10-13  
132 ”Krisstämpeln är kvar när SAS flyger vidare”, Dagens Industri, 2012-11-20, s.2  
133 ”Sagan är slut om inte alla krav godtas”, Dagens Nyheter, 2012-11-18, s.9 
134 ”Ingen rubrik tillgänglig”, Svenska Dagbladet, 2012-11-15, s. 6-7. 
135 ”Svenskar redo att låta SAS flyga solo, Nedryckare justera neråt om det finns nedslängar”, Svenska Dagbladet, 2012-
11-17, s. 4-5. 
136 ”Richard Björnelid: SAS verkar ha ansett sig ha råd att begå misstagen”, Expressen, 2012-11-19, s.10-11 
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extra för att slippa Ryanair.”137. Denna bild av konkurrenterna som ett sämre alternativ gentemot 
SAS förstärks genom att tidningar tar upp att det finns många frågetecken kring lågprisbolagens 
villkor för de anställda. 

5.4.4 Orsakerna 

5.4.4.1 Tidigare ledning/styrning/struktur 
Den orsak som dominerar i diskursen är den tidigare ledningen, styrningen samt den struktur 
som finns i bolaget. En oförmåga att anpassa sig till marknaden, ”flera års dålig skött 
verksamhet”138 samt ”inte klarat av att hantera avregleringen av flyget i Europa”139 är exempel på 
hur historien läggs upp som en tongivande faktor. Framförallt påskrivs problemen på historiska 
misstag som tidigare ledningar har genomfört, vilket den nuvarande ledningen tyngs av och måste 
därmed reda upp. Just att man tar fram ord som dåligt skött och oförmåga syftar till tidigare 
inkompetens hos företaget vilket gör att läsaren inte får något medlidande och blir mindre 
benägen stödja förslag om utomstående hjälp såsom att staterna bidrar finansiellt till SAS. 
Diskursen blir att man på grund utav tidigare dåligt skött verksamhet inte förtjänar att få 
finansiella medel från andra, utan måste visa att man klarar sig själva. Saknar en stark ägare och 
trelandsägandet har ställt till det visar på hur tidningarna kritiserar ägandestrukturen och därmed 
staterna som ägare. Till skillnad mot hur verksamheten styrts där tidigare ledning och styrelse fått 
kritik för sitt agerande sätter man ägarna som de ytterst ansvariga. 

5.4.4.2 Konkurrens 
Konkurrensen tas framförallt upp tidigt under medierapporteringen av fallet. Ju längre fallet går 
desto mindre frekvent nämns konkurrenterna. De beskrivs främst som lågprisbolagen vilket skapar 
en bild av SAS som det dyrare alternativet på flygmarknaden. Själva konkurrensen benämns som 
stenhård, svår och mördande. Läsaren får vid ord som svår en uppfattning om att det är en tuff 
marknad och att konkurrensen kan vara en del av den kris som presenteras. När man senare tar 
upp konkurrensen som mördande läggs en relativt stark diskurs kring konkurrensen som liknas 
ett mord då ett liv tas och man menar att konkurrenterna tar livet ur SAS genom sina lägre 
kostnader vilket kan kopplas till målet i fallet, SAS överlevnad. 

5.4.4.3 Höga kostnader 
De höga kostnaderna benämns i huvudsak som höga löner, stigande energipriser, dyra pensioner och 
massiv personalkostnad. Den främsta kostnaden anses vara lönerna med vilket menas 
personalkostnaderna som gör att personalen hamnar i fokus och blir en syndabock och en 
huvudorsak i fallet. Det är dock inte personalens fel men diskursen blir att personalen anses ha 
för höga löner vilket gör att det går dålig för företaget och personalen får funktionen av en 
belastning för företaget. 

5.4.4.4 Fackföreningar 
Facken ses mer som en bidragande faktor snarare än direkt orsak vilket man visar genom 
”Organiserade i för många fackföreningar”140 och ”[...]fackföreningar genom åren blockerat 
nödvändiga förändringar”141. En negativ diskurs kring facken skapas genom ord som blockerat där 
tidningarna presenterar en bild av facken som motståndare till att det ska flyta på och gå bra. 

5.4.5 Lösningarna 

                                                 
137 ”Ordnad konkurs skulle vara den bästa lösningen”, Dagens Nyheter, 2012-11-19, s.9 
138 ”Statens ägarroll starkt ifrågasatt”, Dagens Industri, 2012-11-23, s.9. 
139 ”Flygexperten Richard Björnelid: ...om Jacob Wallenbergs uttalanden”, Expressen. 2012-11-20, s.22-23. 
140 ”Frustrerad personal tvivlar på företagets hot”, Dagens Industri. 2012-11-14, s.8-9. 
141 ”Fel sorts omstart”, Dagens Nyheter. 2012-11-20, s. 4. 
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Av de lösningar som presenteras så har vi kategoriserat dem i fyra kategorier som är: 
besparingsplanen, konkurs som lösning, att facken och SAS kommer överens samt annan lösning. 

5.4.5.1 Besparingsplan 
Sparplanen framställs på olika sätt. Dels presenteras den i förhållande till de anställda och facken 
vilket den görs med ord som ultimatum, krav, diktat. När den presenteras i ett större sammanhang 
blir det med ord som krisräddande, unik möjlighet och överlevnadsplanen. Detta gör att de som endast 
kommer i kontakt med de texter som tar upp fallet och nämner planen får en bild av den som 
någonting positivt. Samtidigt får man om man läser mer om planen en negativ bild eftersom att i 
själva förhandlingsläget presenteras den på annat sätt genom den förhandlande kontexten. 
Ett genomgående mönster är att den beskrivs som tung, storsläggan ska fram, omfattande, tuff och 
bantning. Med tung och bantning spelar man på att företaget är för stort rent viktmässigt och att 
det krävs att man minskar precis som vid bantning. Det är inte vilken plan som helst som 
presenteras utan den här är värre än tidigare sparplaner. Dessa tecken präglar hur planen beskrivs 
och visar hur läget ser ut. Det finns ingen direkt motpart som anser att den inte är omfattande 
men kritik mot den presenteras i form av önsketänkande och liknande synonymer. Ytterligare 
beskrivs den även som ”Om SAS klarar krisen krävs ett stålbad för de anställda med försämrade 
villkor, bland annat vad gäller lön och arbetstid.”142, vilket betyder att avtalet ses som en hård 
behandling av de anställda men som är nödvändig för dess renande och härdande effekt.143 
Besparingsplanen är den enda direkta lösningen på de problem som presenteras i tidningarna. 
Alternativen utöver den ses som en konsekvens av just sparplanens vara eller icke vara. Detta gör 
att sparplanen får mycket fokus från medierna och redogörs för frekvent som exempelvis: ” den 
affärsplan som presenterades i måndags är den enda vägen framåt för bolaget”144. 

5.4.5.2 Konkurs 
En konkurs som lösning benämns som en rekonstruktion, ny fräsch omstart och en förståndig lösning. 
Vidare låter man en del experter komma till tals genom exempel som ”Den juridiska expertisen 
hänvisade också igår till konkursen som det - ur SAS synvinkel - bästa alternativet”145. Denna 
beskrivning kring konkursen sätter sig i direkt kontrast mot den dominerande diskursen kring 
konkurs i fallet SAS. Detta får som konsekvens att artiklar som tar upp konkurs som en lösning 
får genomgripande i texten argumentera för den, då en artikel som istället tar upp konkurs som 
negativt inte behöver förklara varför en konkurs skulle vara negativt. 

5.4.5.3 Fackföreningar och SAS kommer överens 
Att facken och SAS kommer överens utgör endast en liten del av de möjliga lösningarna vilket 
visar på en diskurs kring detta som att sannolikheten för en överenskommelse inte var stor. Det 
som nämns är framförallt hur effektiv organisationen kommer att bli vid en sådan lösning och att 
lönsamheten kommer att öka. Detaljerna kring de fackliga förslagen om lösning och 
kompromisser presenteras inte i artiklarna, utan nämns främst genom att ”Ledningen och facken 
måste komma överens – annars väntar konkursen”146 och ”Budet föll inte i god jord. Det var inte 
ens i närheten av ledningens krav, hette det”147. Därigenom sänks trovärdigheten hos läsaren för 
att det finns en potentiell lösning för att undvika konkurs utöver den sparplan som SAS redogjort 
för tidigare. 

5.4.5.4 Annan lösning 

                                                 
142 ”Din flygbiljett kan bli dyrare”, Expressen, 2012-11-16, s.16 
143 Sökord ”Stålbad” på http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ - 2013-05-02 
144 ”Facket tror på lösning”, Svenska Dagbladet, 2012-11-17, s.6. 
145 ”Styrelsens tre alternativ”, Svenska Dagbladet, 2012-11-18, s.6-7 
146 ”Kampen för SAS i natt”, Expressen, 2012-11-17, s.26-27 
147 ”Pressat SAS rustar för en svart framtid”, Dagens Nyheter, 2012-11-19, s.8 
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Förutom de dominerande lösningarna som tidningarna presenterar så presenteras en 
omorganisering i det att man delar upp bolaget mellan de olika länderna. Exempel på detta är: 
”Lösningen på sikt måste vara att SAS styckas upp i tre olika nationella flygbolag”148. Denna 
lösning presenteras tillsammans med ord som på sikt och i framtiden vilket får de andra lösningarna 
att hamna i ett relativt kort tidsperspektiv samtidigt som den alternativa lösningen att dela upp 
bolaget nationellt får en mer hållbar innebörd. 

5.4.6 Konsekvenserna 

5.4.6.1 Konsekvenser av fallets inträffande 
Av de olika konsekvenser som fallet för med sig är den mest frekvent återkommande 
konsekvensen att SAS går i konkurs. Generellt sett beskrivs en konkurs som konsekvens i 
negativa ordalag och i en textuell kontext som för med sig att läsaren ser en konkurs som den 
sämsta möjliga händelsen för SAS. ”Om förhandlingarna skulle haverera kan SAS tvingas till 
konkurs”149, ”Under gårdagen rustade bolagets ledning för det värsta: ett totalt förhandlingshaveri 
och en konkurs”150 eller hotet om konkurs. Ett återkommande mönster är att konkurs presenteras i 
metaforer som att den väntar runt hörnet eller Konkurshotet – SAS redo för nödlandning. 
Konkurs presenteras av vissa journalister i ledare och kolumner som en positiv möjlighet för 
företaget och för marknaden, dock hamnar dessa i skuggan av den dominerande diskursen om 
konkurs som något negativt. 
Fallet för med sig ett antal övriga konsekvenser som presenteras som: SAS tappar 
kreditmarknadens förtroende, påfrestande tider för de anställda, fallet för med sig att kunderna 
inte vågar boka biljetter samt att det skapar oro. Dessa bidrar till att skapa en bild av ett utsatt 
läge genom att man tar fram olika parter som påverkas i frågan och därigenom skapar negativa 
känslor gentemot fallet. 

5.4.6.2 Konsekvenser av en SAS konkurs 
Bland konsekvenserna av en SAS-konkurs framkommer tre centrala effekter. Hur många 
anställda som drabbas, hur mycket pengar staten förlorar vid en konkurs samt vad som händer 
kunderna vid en konkurs. 
Effekten att de anställda blir av med jobben presenteras med ord som jobben hotas och tiotusentals 
kommer att bli arbetslösa. Jobben får en stark ställning då man skriver om dem som något värdefullt 
som hotas. Arbetslöshet får en negativ innebörd då den lyfts fram som en av alla de dåliga 
konsekvenserna vid en konkurs. 
Citaten ”Hårdast slår en konkurs för SAS mot de tre skandinaviska staterna Sverige, Norge och 
Danmark”151 och ”920 miljoner kronor i lönegarantier kostar en konkurs staten”152 uppvisar en 
diskurs som tydligt pekar ut en förlorare. Det blir ingen tvekan om att det är staterna som 
förlorar mest vid en konkurs. Med ord som hårdast och höga siffror som 920 miljoner kronor 
gör att läsaren får en bild av att det drabbar landet hårt. 
Kunder presenteras i inledningen av fallet mer som en grupp som tillhör den stora mängden av 
alla inblandade av fallet. Vad som händer med resenärerna och de konsekvenser en konkurs får 
för dem lyfts fram senare i fallet genom exempelvis ”tusentals resenärer riskerar att bli strandsatta 
vid en konkurs”153 och ”En SAS-konkurs skulle slå hårt mot de enskilda resenärerna”154. Mest 
                                                 
148 ”Fredrik Sjöshult: Wallenberg borde lämna SAS efter sin dikeskörning”, Expressen, 2012-11-20, s.22-23. 
149 ”Nu avgörs SAS framtid”, Dagens Nyheter, 2012-11-18, s.8 
150 ”Pressat SAS rustar för en svart framtid”, Dagens Nyheter, 2012-11-19, s.8 
151 ”Konkurs blir smäll för ABBA-Benny”, Dagens Industri, 2012-11-19, s.7 
152 ”En konkurs blir dyr för staten”, Dagens Industri, 2012-11-14, s.8-10 
153 ”Oron ännu stor bland kunderna”, Aftonbladet, 2012-11-19, s.9. 
154 ”Krisen oroar storföretag”, En konkurs kan slå hårt: "Vi är helt beroende av flyget", Expressen, 2012-11-19, s.12-
13. 
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frekvent lyfts det stora antalet resenärer fram vilket leder till att läsaren får en uppfattning om att 
SAS påverkar många samt att man är en relativt stor aktör på marknaden. Den enskilda 
människan hamnar även i fokus när den enskilda resenären lyfts fram. Dessa lyfts fram som offer 
vid en konkurs med ord som ”kundernas biljetter blir värdelösa”155 och ”resenärerna blir 
strandsatta”156. 

5.4.6.3 Konsekvenser övrigt 
Bland de övriga konsekvenserna är det framförallt lönesänkningarna som hamnar i fokus. 
”Lönesänkningen på SAS kan smitta”157 är ett tydligt exempel där de framställs som en smitta 
vilket kan sägas vara en överföring av en sjukdom vilket leder till negativa konnotationer för 
läsaren. Att flera andra bolag skulle kunna smittas av lönesänkningarna visar lönesänkningar i ett 
negativt sken, att det är något som endast sker i tider av sjukdom, vilket SAS situation tidigare 
liknas vid genom ”General Motors och SAS - båda lika usla när det gäller brist på sjukdomsinsikt 
och grundläggande problem.”158 

5.4.7 Sammanfattning 
Vi kommer här ge en sammanfattande bild av hur denna diskurs har tagit sig uttryck i fallet SAS, hur de olika 
subjektpositionerna relaterar till varandra och vilken övergripande historia som skapas genom beskrivningarna av 
fallet, parterna, orsakerna, lösningarna och konsekvenserna. 
Bilden som skapas genom den mediala diskursen om fallet SAS blir då den av en tidspressad, 
allvarlig krissituation, där parterna under de tuffa förhandlingarna hårt kämpar dels mot och dels 
med varandra för att avgöra SAS öde och de inblandades framtid. Målet för fallet är att finna en 
lösning som kan rädda SAS och därmed låta bolaget överleva. Konkursen som den värsta 
konsekvensen för de inblandade parterna rapporteras vara nära. 
SAS blir i fallet ett drabbat offer, som är hårt ansatt av konkurrenter samt banker och långivare 
som ställer hårda krav på dem. Tidigare ledningar har tillsammans med ägarna tagit en rad 
felaktiga beslut genom åren kopplat till struktur, personalkostnader och konkurrens och därmed 
försatt det nuvarande SAS i denna krissituation. Nu är det upp till den nya ledningen med VDn 
Rickard Gustafsson i spetsen att ta fram en räddningsplan för bolaget. 
SAS som desperat försöker överleva, ställer i sin tur hårda krav och ett ultimatum till facken och 
anställda eftersom nöden kräver dessa åtgärder. Facken blir som en konsekvens av SAS agerande 
upprörda och irriterade, sätter sig på tvären och vägrar att gå med på SAS ultimatum. Därför blir 
deras subjektposition inom diskursen ett hinder för SAS föreslagna räddning. Istället lämnar de 
gemensamma förslag och framstår som enade, men efter ett tag så splittras fackföreningarna och 
när de inte lyckas driva igenom sina egna förslag vädjar de istället till staten om hjälp mot SAS 
hårda villkor. Staten vill inte involvera sig och framhåller att de har lagt fram sina krav 
tillsammans med bankerna, sedan hur lösningen ser ut är upp till parterna. 
Undan för undan rinner tiden iväg, konkursen närmar sig och den besparingsplan som ledningen 
tagit fram ser ut att vara den enda räddningen, men facken fortsätter att trilskas. Samtidigt tas 
konkurs upp som en positiv utväg, där bolaget kan förbigå de fackliga avtal som nu är på plats 
och därmed anpassa sina kostnader gentemot marknaden. De många kunderna är oroliga för vad 
som kommer hända med deras flygbiljetter och deras möjligheter att ta sig hem när de varit 
bortresta, vilket ytterligare gör att konkursen ses som en allvarlig konsekvens. Alternativet 
konkurrenterna i form av Ryanair och Norwegian har lägre priser och är beredda att ta över om 
det finns möjlighet, men samtidigt är det något många vill slippa. 
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Till slut tvingas de pressade facken att ta sitt ansvar, vika sig och skriva under avtalen med SAS. 
Deras subjektposition förändras därmed inom diskursen till ett offer för hårda, men nödvändiga 
krav. De lojala anställda inser allvaret i situationen, kryper till korset och accepterar de 
uppoffringar de tvingas göra eftersom de ändå har relativt hög lön i jämförelse med anställda på 
andra flygbolag. De är delvis lättade, delvis bittra och arga, men de är ändå tacksamma för att de 
kan behålla sina jobb. 
Att avtalen är påskrivna bemöts med glädjerop och jubel, och det var den bästa lösningen på den 
svåra situation där bolagets och de anställdas jobbs fortlevnad hotades. VDn Rickard Gustafsson 
och ledningen ses som vinnare genom att de fick igenom planen, samtidigt som de anställda gör 
stora uppoffringar och facken är missnöjda. 
Genom denna sammanfattande bild kan vi tydligt se vilka olika roller de olika parterna hade och 
hur de förhöll sig till varandra i kontexten som skapades i den mediala framställningen av fallet 
SAS. Denna sammanfattning ger en bild av fallet SAS som ett dramatiskt domedagsscenario med 
många offer, där de flesta parterna inte hade något annat val än att agera som de i slutändan 
gjorde. Räddningen kom precis i slutskeendet i form av att SAS besparingsplan godkändes av 
fackföreningarna och anställda med vissa modifikationer. Detta är den dominerande 
beskrivningen av fallet SAS i de fem rikstäckande tidningar som vi undersökt. Eftersom det är ett 
stort antal artiklar finns det även enstaka artiklar som visar på alternativa beskrivningar av fallet, 
t.ex. SAS som oansvarigt problembolag som hålls under armarna159, men som inte får spridning och 
därmed slukas upp av den dominerande diskursen om fallet. 
I denna värdeladdade beskrivning av fallet SAS ovan uppstår maktförhållanden mellan parterna genom olika 
möjligheter att agera samt diskursiva fördelar för de olika huvudparterna. Detta ska vi titta närmare på i nästa 
kapitel. 

5.5 Maktanalys 
I detta kapitel kommer vi att analysera det resultat vi fått genom innehållsanalysen samt diskursanalysen för att 
undersöka det maktförhållande som skapades mellan de olika parterna i fallet. Vi kommer först att analysera 
fallet, sammanhanget och parterna genom de maktdefinitioner som vi presenterade i vårt teorikapitel för att sedan 
placera in fallet i Gaventas maktkub, som vi presenterade i teorikapitlet samt tidigare forskningskapitlet. 

5.5.1 Vems önskningar, intressen och idéer gynnas? 
För att kunna utreda denna fråga behöver vi först se den som får sina önskningar igenom i fallet 
SAS. Det är tämligen uppenbart genomgående i tidningarna att lösningen som SAS vill driva 
igenom är den besparingsplan som de presenterar måndagen den 12 november 2012 och som 
innefattar nya avtal med fack och anställda, försäljning av markorganisationen SAS Ground 
Services samt dotterbolaget Widerøe. Dessa avtal innebär lönesänkningar, förändrade 
pensionsvillkor samt förlängda arbetstider för de anställda. Den sista fackföreningen skriver på 
detta avtal den 20 november 2012, och därigenom har SAS fått sin vilja igenom. Men gynnas och 
uppmuntras denna lösning i tidningarnas framställning? Svaret nås genom att titta på dels i hur 
många artiklar denna lösning figurerade i samt hur den beskrivs. Lösningen att facken går med på 
SAS sparplan figurerar i flest artiklar under perioden september till december 2012, och beskrivs 
som ett ultimatum med väldigt hårda krav och det värsta sedan 1930-talet. Samtidigt benämns 
den som en räddningsplan och nödvändig för SAS fortsatta överlevnad. Eftersom 
besparingsplanen är den enda plan vars detaljer sprids genom tidningarnas rapportering framstår 
denna lösning som det enda alternativet utöver en konkurs. Fackens förslag benämns som att de 
inte tillräckliga, och ytterligare detaljer kring fackens förslag presenteras inte. 
Andra faktorer som påverkar vems intressen som gynnas är hur fallet framställs, samt vad som 
enligt den mediala framställningen är målet man vill uppnå. Det förra är att det på ett dramatiskt 
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sätt målar upp en allvarlig situation som kräver en lösning, samtidigt som det mål man vill uppnå 
är att rädda bolaget SAS. Således är det SAS räddning som står i centrum, till skillnad från någon 
annan part, såsom anställda eller facken. Genom denna diskurs ser man att det som gynnar 
facken och de anställda är att de får fortsätta jobba på SAS, till skillnad från att det som tidigare 
varit vanligt i Sverige, att man låter bolaget gå i konkurs när ett bolag inte kan klara sig utan 
lönesänkningar.160 Ytterligare är det SAS behov som står i fokus när medierna framställer målet 
med fallet, att SAS behöver spara för att överleva. Detta blir extra tydligt att ett särskilt intresse 
gynnas när man ser till hur avtalens påskrivande tas emot av medierna, genom beskrivningar 
såsom glädjerus och självklart positivt. Detta kombineras med att fackens beslut att skriva på avtalen 
beskrivs som klokt och ansvarsfullt. 
Ytterligare rapporteras konsekvenserna av en konkurs som förödande för inte bara bolaget och 
dess anställda, utan även deras kunder, ägare och andra intressenter. Detta förstärks genom att 
SAS benämns som en flygjätte, som påverkar långt fler än bara de direkt kopplade till bolaget. 
Därmed blir behovet av en lösning på fallet större och större. Denna dramatik som skapas genom 
att tidningarnas artiklar rapporterar om att en lösning behövs snabbt annars väntar en förödande 
konkurs, gör att den presenterade lösningen, besparingsplanen, framstår mer och mer som den 
enda lösningen på fallet. Rapporteringen som beskriver en situation där antingen accepterar 
fackföreningarna lösningen som presenterats eller så går SAS i konkurs, gör att fackföreningarna 
till synes har ett enkelt val att göra. Detta dramatiseras till sin spets genom att tidningarna 
använder SAS VD Rickard Gustafsons benämning på lösningen, ”final call” - det sista utropet, 
vilket ytterligare ger bilden av att fackföreningarna behöver och måste säga ja till avtalen. 
De faktorer av den mediala framställningen av fallet SAS som gynnar bolagets föreslagna lösning 
är dramatiken kring fallet, hotet om konkurs, bristen på tydliga alternativa lösningar än 
besparingsplanen och ordnad konkurs samt tidspressen. Detta ger en bild av att oavsett vilken 
lösning som fackföreningarna och anställda väljer är det de som förlorar. 

5.5.2 Vem besitter mest frihet och möjlighet att påverka? 
Denna beståndsdel är kopplad till att påverka genom uttalanden och de frågor som tas upp, det 
vill säga dagordningsmaktens första nivå. För att se vilka som får mest möjligheter att uttala sig 
och därigenom påverka måste vi gå tillbaka till innehållsanalysens resultat, där vi finner att även 
här är representanter för SAS oftare förekommande än andra parter i fallet. Det som däremot 
komplicerar svaret är att samtidigt förekommer representanter från facken väldigt ofta, 79 
förekomster gentemot SAS 118. Där tillkommer även utomstående experter och analytiker på 73 
förekomster, samtidigt som övriga som uttalar sig om fallet upp går till 180. Det som väcker 
uppmärksamhet i innehållsanalysens resultat om uttalanden är att anställda får uttala sig i ytterst 
få artiklar. De anställda får uttala sig i endast 5 artiklar under fallet SAS, och blir istället omskrivna 
och tillskrivna sinnesstämningar, åsikter och reaktioner. Det är istället representanter från 
fackföreningarna som får uttala sig åt dem. 
På så sätt är makten att direkt påverka genom den mediala framställningen tämligen jämn mellan 
SAS och fackföreningarna, med många olika röster som får komma till tals och konkurrera om att 
beskriva händelserna med egna ord. Det stora undantaget är de anställda som har minimal 
möjlighet att uttala sig i fallet och därför har ytterst lite makt att påverka framställningen. 
Eftersom denna fallstudie saknar intervjuer med journalister, analyser av pressmeddelande och 
annat källmaterial m.m. blir det svårt att se hur parterna styr dagordningen. Det vi dock kan säga 
är att de frågor som tas upp i fallet kretsar framförallt kring SAS intressen, såsom behovet av 
besparingsplanen, företagets överlevnad och konsekvenser av en konkurs. Dessa ges ofta 
utrymme i både rubriker och ingresser som gör att dessa frågor prioriteras och hamnar högst på 
agendan. Likväl tas frågor som inte gynnar deras intressen upp ofta i artiklarna, om hur hårda 
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lönesänkningarna är, att deras metoder är hotande och krävande och att deras beteende är ett hot 
mot traditionell förhandlingsmetod.161 Många artiklar handlar även om fackens situation och hur 
dessa blir behandlade under förhandlingen.162 Generellt i fallet kan vi dra slutsatsen att 
möjligheten att påverka genom uttalanden är tämligen jämn mellan parterna SAS och 
fackföreningarna. De frågor som får högst prioritet gynnar SAS intressen samtidigt som att det 
blir svårt att konstatera att SAS besitter makt över dagordningen eftersom andra frågor lyfts upp 
på agendan som inte gynnar SAS intressen. 
För att tydliggöra maktförhållandet i den mediala framställningen behöver vi gå vidare för att 
besvara vilken part som har mest möjlighet till att agera legitimt. Därigenom behöver vi även 
inkludera den tredje bestånddelen av vår maktdefinition, nämligen identiteter som skapas för de 
olika parterna. 

5.5.3 Vilka identiteter tillskrivs de olika parterna och vilka möjligheter ger det att 
agera legitimt? 

För att besvara vilka identiteter som skapas genom den mediala framställningen av fallet SAS, 
behöver vi titta närmare på resultatet av diskursanalysen. I diskursanalysen såg vi parternas olika 
subjektpositioner som får konsekvenser för vilka identiteter som skapas, och därmed vilken frihet 
parterna har att agera legitimt, som i detta mediala fall blir att undvika stark kritik, anklagelser, 
brist på förklaring kring agerandet och andra faktorer som kan få läsarens bild av parten att bli 
negativ. 
SAS subjektposition blev inom denna diskurs som ett drabbat offer för utomstående krafter som 
kämpar för att överleva. Denna offeridentitet skapas delvis genom att de dominerande orsakerna 
i fallet SAS såsom den hårda konkurrensen från konkurrenterna, som beskrivs som utmanande 
uppstickare som inte tar hänsyn till sin personal som SAS gör. Därmed blir konkurrensen och 
lågprisbolagen förövare gentemot SAS. Ytterligare förstärks denna offerställning för det 
nuvarande SAS genom att tidigare ledningar benämns skapat situationen genom dåliga beslut, 
kopplat till den ägarstruktur SAS traditionellt haft med Sverige, Norge och Danmark som 
majoritetsägare. Detta har lett till ett splittrat och otydligt ägarskap och det är SAS nuvarande 
ledning och styrelse som i fallet får betala för andras misstag. 
Det som vidare förstärker denna identitet är hur staterna och ägarna samt bankernas beteende 
beskrivs och de roller som de blir tilldelade i den mediala framställningen. Staterna/ägarna 
beskrivs som kortsiktiga och otåliga samt ovilliga. Till detta beskrivs det som att de ställer hårda krav 
på SAS och vägrar gå med på kompromisser. Liknande beskrivs bankernas agerande som hårt, 
kompromisslöst och krävande. Därmed blir SAS identitet i fallet som utsatt. Sedan tillkommer även 
beskrivningen av SAS som plågade, krisdrabbade och pressat som befäster denna identitet. Denna 
identitet får stora konsekvenser för deras möjlighet att agera utan att riskera stark kritik och 
negativa konsekvenser samt att undvika bli sedda som en illegitim aktör. 
Genom att SAS ses som ett offer i fallet ursäktas deras beteende genomgående eftersom de är 
pressade, desperata och behöver göra nödvändiga åtgärder för att kunna överleva. De har 
därigenom möjlighet att agera utanför de vanliga spelregler som ett bolag behöver ta hänsyn till. 
Denna möjlighet skapas genom att de inte stöter på för stort motstånd i medierna och från 
läsarna, eftersom SAS agerar för att överleva och på de villkor som tillfaller en part i en desperat 
situation. De stöter på kritik för sitt ultimatum och hårda krav i artiklarna, men när dessa senare 
förklaras och vidare undersöks ursäktas kraven dels genom tecken och beskrivningarna, dels 
genom att hänvisa till orsaker såsom konkurrenternas anställningsvillkor. 
För att sätta detta i ett maktförhållande behöver vi se närmare på de identiteter som facket och de 
anställda blir tillgivna i fallet. Facket, som vi nämnde i diskursanalysen, beskrivs vara motsträviga 
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och irriterade, och tillskrivs en identitet som ett militant hinder i fallet, och därmed något som 
behöver övervinnas för att SAS ska överleva. Diskursiva faktorer som ytterligare befäster denna 
identitet är beskrivningen av förhandlingarna, som ses som en strid eller kamp mellan de två 
parterna. I denna kamp kämpar SAS för sin överlevnad, samtidigt som facken vill genomföra 
egna förslag och kompromisser, något som beskrivs som inte i närheten av vad som behövs. 
Detta gör att facken ses som oförmögna att se allvaret i situationen om de inte går med på 
planen. När sedan facken enligt den mediala framställningen splittras skapas ytterligare en 
identitet för facken, den om ett svagt, pressat offer som vädjar till andra om hjälp. Detta inger 
läsaren en bild av facken som maktlösa, som pressas och tvingas av starkare krafter att göra 
uppoffringar. Dessa uppoffringar kan kopplas till den identitet som tillskrivs de anställda. De 
anställdas identitet i fallet SAS blir som lojala medarbetare som drabbas av avtalen och gör 
uppoffringar för att rädda bolaget och deras egna jobb. De får en slags martyrroll i 
sammanhanget, genom att de beskrivs som drabbade, men inställda på att göra vad som krävs för 
en lösning, trots att det innebär stora uppoffringar för dem själva. 
Fackens och anställdas möjlighet till att agera genom dessa identiteter blir likartade. När fackens 
identitet som militant hinder för det nödvändiga i att rädda SAS leder deras motsättning mot SAS 
krav till att de ses som en förövare i den mediala framställningen. Detta på grund av att de dels 
försvårar fallets, enligt diskursen, mål att rädda SAS, samt att de dels anges som en orsak till 
problemet genom att beskrivningen av fackens tidigare samt nuvarande agerande. Det är främst 
när de beskrivs agera emot SAS som de beskrivs som starka, men samtidigt som envisa och 
oresonliga genom beskrivningar som sätter sig på tvären och trilskas vilket konnoterar till 
omogenhet och barnslighet. Detta ger en klart negativ bild av facken hos läsaren. När de kommer 
med egna förslag benämns dessa som otillräckliga och kompromisser, samtidigt som de vädjar till 
staten om hjälp. Detta skickar signaler till läsaren om facken som svaga som inte klarar sig på 
egen hand. De båda identiteterna som diskursen skapar åt facken ger två valmöjligheter att agera. 
Antingen agerar de enligt den första identiteten och antar rollen som en förövare som omöjliggör 
en räddning och därmed får en skuldställning inom fallet, eller så agerar de som ett offer, som är 
samarbetsvilliga men som tvingas acceptera de krav som ställs på dem från SAS. De anställda 
som får identiteten som martyr i fallet, möjliggör även den få alternativa vägar. Genom att spela 
in i identiteten som martyr blir de positivt beskrivna i tidningarna, men samtidigt har de inte 
möjlighet att agera utanför denna identitet utan negativa konsekvenser, då detta skulle leda till att 
denna positiva bild av dem försvinner. Detta på grund av att de ändå beskrivs ha relativt höga 
löner och goda förmåner gentemot andra på arbetsmarknaden. Skulle de agera utanför 
martyrrollen skulle denna identitet förändras och de anställda riskerar att bli beskrivna som giriga, 
vilket skulle kunna få konsekvensen att de förlorar mediernas och läsarens sympati. 
Genom dessa identiteter som skapas genom den mediala diskursen om fallet SAS får SAS mest 
utrymme att agera legitimt genom att medierna framställer dem som ett offer. Facken och 
anställda tillskrivs identiteter där det finns få olika sätt att hantera fallet utan att åta sig rollen som 
en förövare som förhindrar en räddning. Den stora faktorn som skiljer SAS som offer och 
facken/anställda som offer är att SAS överlevnad är hotad, vilket de andra parterna inte framställs 
att vara. Därigenom legitimeras SAS handlingar i större utsträckning än fackens, då ”SAS måste 
räddas” blir huvudmålet i diskurs, inte t.ex. ”Facken måste behålla sin makt” eller ”facken får inte 
vika sig”. 
Vi kommer nu analysera fallet genom Gaventas maktkub, där vi går igenom formerna som makten tar, vilka 
utrymmen maktutövningen sker i samt vilka nivåer som makten har påverkan på. 

5.5.4 Fallet SAS i Gaventas maktkub 
Fallet SAS innefattar enligt Gaventas maktkub maktutövning främst i olika utrymmen, vad efter vi 
behöver börja med att analysera och klassificera fallet utefter detta. Enligt de olika definitionerna 
på maktutrymmen klassificeras fackföreningar som ett taget/skapat utrymme, då det är fritt 
tillträde för vilka som helst att bli medlemmar i de olika fackföreningarna. Tidningarna som tar in 
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olika källor, uttalanden och perspektiv på fallet blir det inbjudna utrymmet i fallet, då alla kan ta 
del av materialet som publiceras, men alla kan däremot inte vara med och påverka det. Detta för 
oss till förhandlingen där besluten tas i fallet SAS, som det stängda utrymmet. Detta på grund av 
att utrymmet inte är transparent och därmed inte ger insyn åt en vanlig person. Det som skulle 
kunna användas som argument för att det skulle vara ett inbjudet utrymme i detta fall är att 
makthavarna bjuder in andra parter, d.v.s. fackföreningarna, till att delta. Men utan den insyn för 
berörda som krävs förblir utrymmet stängt. 
I fallet SAS utspelar sig den stora maktutövningen dels inom det stängda utrymmet, 
förhandlingen, dels inom det inbjudna utrymmet, medierna. Den enda maktutövning som utövas 
i det tagna/skapade utrymmet är en medlemsomröstning där medlemmarna i en av 
fackföreningarna godkänner det avtal som deras representanter skrivit på.163 Det som blir 
intressant i fallet SAS och därmed är vår undersökningsfokus, är det inbjudna utrymmet som har 
möjlighet att påverka både det stängda och det skapade utrymmet. 
Sett till de olika nivåerna med början på global nivå handlar den maktutövning som sker där 
främst om att påverka EU att godkänna långarantier för SAS som staten ger bankerna. Ytterligare 
handlar det om förhållandet till konkurrerande flygbolag. Maktutövning inom fallet SAS skulle 
kunna klassificeras som semi-global, då det berör tre olika länder, men själva fallet SAS, den 
mediala rapporteringen om SAS situation under september till december 2012, påverkar främst 
på nationell nivå. Anledningarna till detta är att tidningarna är på svenska, och därmed har sin 
främsta målgrupp inom Sverige. Därmed kan vi konstatera att maktutövningen i fallet vi studerat 
sker på nationell nivå i ett inbjudet utrymme som har möjlighet att påverka ner till lokal nivå och 
tagna/skapade utrymmen, samt upp på nationell nivå och stängda utrymmen, eftersom det är 
personer på dessa nivåer och inom dessa utrymmen som tar del av rapporteringen av fallet SAS. 
Efter att det nu är fastställt att det handlar om ett inbjudet utrymme på en nationell nivå går vi 
vidare till den sista beståndsdelen av maktkuben, de tre olika formerna/dimensionerna av 
maktutövning som sker. Det är genom dessa som vi kan skapa oss en bild av maktförhållandet i 
fallet SAS. 
Sett till den första formen av maktutövning, att kunna driva igenom beslut gentemot andra, visar 
den mediala framställningen tydligt att SAS, genom att de beskrivs gå ”segrande ur striden” och 
”lyckades driva genom avtal” att SAS i denna bild besitter den makten, om än med modifikation 
genom att facken lyckas förändra detaljerna, men inte själva besparingarna och lönesänkningarna. 
Detta maktuttryck härstämmar från att det är SAS lösning på problemet som blir den som det 
beslutas om. 
Den andra formen, makten över dagordningen, ger den mediala framställningen en delad bild av. 
SAS är den enskilda part som får uttala sig flest gånger i fallet, men skillnaden är inte så stor och 
andra parter, som antingen stödjer eller motsätter sig SAS får utrymme att kommentera och uttala 
sig i tidningarna. Rubriks- och ingressämnen som i stort handlar om dramatiken kring situationen 
och förhandlingen, statens inblandning samt larm om att konkursen för SAS är nära handlar i 
stort om SAS utsatthet vilket senare får konsekvenser för vilken subjektposition SAS får i 
diskursen. Vi kan dock inte dra någon fast slutsats av vem som besitter makten över 
dagordningen, då vi inte har studerat SAS pressmeddelanden, intervjuat journalisterna m.m. vilket 
skulle kunna utreda vem som får sätta tonen i fallet. Det vi dock kan se är att frågor som rör SAS 
har större fokus än konsekvenser för fack och anställda, samt att det önskade målet och utgången 
av fallet är att rädda SAS. Detta får som konsekvens att de frågor och argument som är viktiga 
för SAS har stort fokus i fallet SAS, men likväl är det ingen part som får fullständig makt över 
dagordningen då argument och uttalanden från båda sidor presenteras i nyhetsrapporteringen. 
När vi nu kommer till den tredje maktformen som kallas den osynliga makten och makten över 
tanken, hamnar vi tillslut i undersökningens kärna, nämligen resultatet av diskursen. De 
                                                 
163 ”Danska piloter godkänner avtal”, Svenska Dagbladet, 2012-11-24, s.19 
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benämningar och textuella sammanhang som beskriver fallet konstruerar värderingar hos läsaren 
om fallet. Detta resulterar i sociala konstruktioner kring fallet, bland annat identiteter som 
tillskrivs parterna och önskade lösningar på situationen, som vi tidigare gått igenom. Det är 
genom identiteterna som skapats som förutsätter hur parterna kan agera och där har vi sett att 
SAS möjligheter att agera och utöva makt är större än de andra huvudparterna i fallet. Ytterligare 
genom hur diskursen hanterar de olika orsakerna och lösningsalternativen i fallet, skapas det en 
historia som möjliggör en större möjlighet till maktutövning för SAS än andra parter. 
Därigenom kan vi konstatera att de som erhåller makt genom diskursen och den osynliga makten 
i detta inbjudna utrymme på nationell nivå är SAS. Denna maktutövning i det inbjudna utrymmet 
medierna påverkar personer på lokal/nationell nivå i tagna/skapade utrymmen. Detta innefattar 
fackföreningsmedlemmar, personer som inte är direkt involverade i fallet men som ändå berörs 
av det såsom kunder och svenska medborgare samt också de som deltar i förhandlingarna, 
fackföreningens representanter och SAS ledning och styrelse. Eftersom de står i direkt 
förhandling med varandra inom ett stängt utrymme där parterna har olika mål och önskningar 
skapar detta ett maktförhållande, där SAS som en part har större möjlighet att agera legitimt och 
därmed har mer makt genom diskursen än vad de andra parterna har. 
Resultatet av denna diskurs är ett socialt konstruerat maktförhållande mellan företag och fack, och vad detta 
betyder för läsaren och samhället i stort kommer vi att vidare gå igenom i nästa kapitel, Slutsatser och 
slutdiskussion. 
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6 Slutsatser och slutdiskussion 
I följande kapitel kommer vi att besvara vår problemformulering samt diskutera de mest intressanta slutsatserna 
vi kommit fram till. Vi börjar med att återknyta till de fyra delfrågeställningar och ge sammanfattande svar, för 
att sedan gå vidare och besvara problemformuleringen och därefter föra en diskussion kring den diskurs och 
maktförhållande vi fått fram. 

6.1 Slutsatser och svar på frågeställningarna 
Vi kommer nu gå igenom och sammanfattande besvara de fyra delfrågeställningarna som vi 
använde för att studera och utreda problemet, för att sedan gå vidare och utförligt besvara 
problemformuleringen och vilka slutsatser man kan dra utefter studiens resultat. 

6.1.1 Hur såg den mediala rapporteringen om fallet SAS ut sett till aktörer samt 
presenterade orsaker och lösningar? 

Aktörerna i fallet SAS var SAS ledning och styrelse, fackföreningarna, anställda, staterna, 
kunderna, bankerna och konkurrenterna. De huvudsakliga orsakerna som angavs i den mediala 
rapporteringen för fallet SAS var att tidigare ledning, styrning och struktur orsakat situationen, 
tillsammans med att konkurrensen varit för hård för SAS samt höga kostnader relaterat till 
personal och administration. De lösningar som presenterades för fallet var att fackföreningarna 
går med och skriver under på den besparingsplan som SAS ledning och styrelse presenterade den 
12 november 2012, att SAS och fackföreningarna kommer överens samt konkurs med 
specifikationer.164 

6.1.2 Hur framställdes de potentiella orsakerna och lösningarna i fallet samt 
parterna och deras agerande? 

Orsaken tidigare ledning/styrning/struktur framställdes vara den huvudsakliga orsaken till fallet 
SAS, där tidigare ledning genom dels inkompetens och arrogans, dels genom att ta för mycket 
hänsyn till sina ägare tagit felaktiga beslut och kostsamt omstrukturerat bolaget. Konkurrensen 
beskrevs ha varit hård, svår och rentav mördande samtidigt som de höga kostnaderna beskrevs ha 
berott på massiva personalkostnader och dyra pensioner. Besparingsplanen, som en lösning på 
fallet, beskrevs som en räddningsplan, ett ultimatum och diktat som ofta benämndes som tungt 
och tufft samt som ett stålbad för de anställda som ofta benämndes som den enda vägen framåt 
för SAS. Konkurs som konsekvens beskrevs som det värsta och hotande, men som lösning 
beskrevs den som fräsch omstart och förståndigt beslut. 
SAS beskrevs som drabbat och plågat, vars agerande beskrevs vara stenhårt och desperat. Facken 
beskrevs dels som motsträviga och förhindrande, dels som betvingade och pressade som tillslut 
tog sitt ansvar. De anställda benämndes vara lojala och uppoffrande, och beskrevs senare vara 
lättade och tacksamma.165 

6.1.3 Vad prioriterades i framställningen och vilka handlingar uppmuntrades? 
Det som prioriterades i framställningen var konkurshotet gentemot SAS, SAS utsatthet samt 
dramatiken kring förhandlingen. De handlingar som uppmuntrades var framförallt att rädda SAS, 
genom att parterna kommer överens, att facken skriver på avtal med SAS eller att SAS går 
självmant i konkurs.166 

                                                 
164 Se resultat – kvantiativ innehållsanalys för vidare svar på frågeställningen 
165 Se resultat – diskursanalys för vidare svar på frågeställningen 
166 Se resultat – diskursanalys samt maktanalys för vidare svar på frågeställningen 
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6.1.4 Vilka maktförhållanden mellan parterna i fallet SAS resulterade 
tidningarnas framställning i? 

Tidningarnas framställning ledde till att det var SAS lösning på situationen som dominerade 
diskursen kring fallet SAS. De frågor som lyftes kretsade främst kring SAS och dess överlevnad, 
men delvis också om facken och lönesänkningar. Genom att diskursen konstruerade olika 
identiteter för parterna skapades olika möjligheter till att agera för dem, där SAS var den part som 
hade störst möjlighet att agera och samtidigt legitimeras av tidningarna.167  

6.1.5 Vilken bild av arbetsmarknaden och dess maktförhållanden konstruerades 
och reproducerades i svenska tidningar genom dess framställning av SAS 
under september-december 2012? 

Den mediala framställningen av fallet SAS ger en bild av arbetsmarknaden där företag och bolag 
skapar förutsättningarna för en förhandling med fack och anställda. Förhandlandet sker på deras 
villkor, och det är de som bäst kan ”inse allvaret” och därmed bedöma vad som är bäst för 
bolaget och dess anställda. I rapporteringen om fallet SAS skrivs det mycket om nödvändiga 
förändringar och åtgärder, som facken måste inse och tillåta. Därmed ger detta bilden av facken 
som ett hinder för att bolaget ska kunna agera fritt och göra det rätta. 
Den mediala diskursen om det krisdrabbade bolagets agerande legitimeras genom att poängtera 
och resonera om varför bolaget agerar på detta viset. Genom att skriva utförligt om krav och 
svårigheter som bolaget möter och vidare dess utsatthet legitimeras bolagens maktutövning 
gentemot facken. Genom artiklar och texter vill tidningarna åstadkomma ett drama kring bolagets 
situation, och i detta drama behövs det olika roller, såsom offer och förövare. När det stora offret 
i situationen blir bolaget självt så skapar det stora möjligheter för dess maktutövning. På samma 
sätt som att man kan rättfärdiga att en svältande människa stjäl mat, kan man rättfärdiga att 
bolagen agerar hårdare än vanligt mot sina anställda för att kunna överleva och undvika konkurs. 
Detta rubbar en maktbalans mellan företag och anställda, där påtryckningar från medierna 
hamnar på fack och anställda istället för på bolaget. Detta gör att eftersom diskursen som verkar i 
tidningarna gynnar företaget, får de ytterligare en maktresurs till sitt förfogande, utöver makten 
att bestämma över bolaget, ekonomiska resurser samt socialt viktig position i samhället. Kvar för 
fack och anställda blir den kollektiva makten de har genom att agera gemensamt, som även den 
påverkas av den mediala diskursen, då anställda tar del av dessa artiklar och texter. Genom att 
tidningarna framställer facken och fackens agerande på ett visst sätt kan detta påverka de 
anställdas relation gentemot facken, och så splittring, och genom splittring försvinner även den 
kollektiva makten. Därigenom skapas ett maktförhållande mellan företag och fack där facken har 
avsevärt mindre makt i förhållande till företagen. 
Ytterligare ger den diskurs om det krisande bolaget som vi har undersökt en bild av ett 
maktförhållande där bolaget har flera alternativa vägar att gå, samtidigt som facken och anställda 
har bara att gå med på eller gå emot bolagets önskemål. Detta görs tydligt i diskursen genom att 
man talar om konkursen som en alternativ väg, en fräsch omstart för bolaget. Den mediala bilden 
av denna konkursåtgärd är den där ägarna och ledningen kan behålla sina positioner, fritt trimma 
och banta ner bolaget genom att förbigå avtal med fack och leverantörer. Detta ger bolaget och 
företaget en alternativ väg där de skulle enkelt kunna strunta i att förhandla med facken och 
anställda, där tidningarna benämner detta som förståndigt. Konsekvenserna av bilden av 
maktförhållandet mellan företag och fackföreningarna blir då att facken och anställda behöver 
förhandla på företagets villkor, eftersom bolaget inte behöver förhandla, men de gör det ändå på 
grund av god vilja och sed. 
Det blir tydligt i undersökningen och genom bilden av maktförhållandet som skapats att ett 
stängt utrymme som förhandlingarna är beroende av det inbjudna utrymmet. Precis som John 
                                                 
167 Se resultat – maktanalys för vidare svar på frågan 
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Gaventa menar är det skapade/tagna utrymmet, det vill säga fackföreningar, beroende av att det 
inbjudna utrymmet medierna sätter press på det stängda utrymmet att bli transparent så att 
människor kan informeras om det på ett mångsidigt och opartiskt sätt. När maktutövare i det 
stängda utrymmet inte behöver ta hänsyn till kritik från det inbjudna utrymmet får de stora 
möjligheter att utöva sin makt på andra parter, särskilt dem som inte besitter annan makt än den 
kollektiva. En makthavare som kontrollerar diskursen i det inbjudna utrymmet får makt 
genomgående i samtliga utrymmen, eftersom de från det tagna/skapade utrymmet tar del och 
påverkas av det inbjudna utrymmet.168 Eftersom människor inte har någon insyn i vad som 
faktiskt händer i det stängda utrymmet, såsom om det hade funnits en direkt videoinspelning av 
hela förhandlingen och allt som händer, är man beroende av hur maktutövningen där ser ut att 
vara genom det inbjudna utrymmet som man har möjlighet att ta del av. Detta betyder att 
tidningarna och andra medier har en direkt roll i maktförhållandet mellan företag och 
fackföreningar, då de mediala vinklingarna och beskrivningarna av fallet kan ses som en resurs 
för olika parter. 
Sammanfattningsvis ger den mediala framställningen av fallet SAS en bild där det är näringslivets 
och bolagets bästa som prioriteras, inte enskilda anställdas löner eller andra ”förhindrande 
faktorer”. Därmed tillåter diskursen ett företag att verka i ett stadie där de främst behöver ta 
hänsyn till vad som är bäst för bolaget och dess överlevnad, istället för fack och anställdas krav 
och åsikter. Den maktfaktor som medierna är i sammanhanget rubbar den traditionella 
maktbalansen mellan bolag och fack när bolaget gynnas av den mediala framställningen av 
situationen. Det är därför det journalistiska idealet om journalistens roll i samhället uppmanar till 
att följa särskilda tillvägagångssätt och utgångspunkter, bland annat att journalisternas lojalitet är 
gentemot medborgarna, att hålla sig fristående från dem som bevakas och agera som självständig 
bevakare av makten.169 När istället tidningar och medier fokuserar på att skapa ett drama kring 
situationen finns det stor risk att det förändrar maktförhållandet i situationen. Vi kan se att denna 
diskurs placerar fackföreningarna som nästintill onödiga, när tidningarna skriver att det inte finns 
något annat val än att antingen gå med eller gå emot bolagets önskemål som legitimeras genom 
krav från parter utanför förhandlingen. Därigenom påverkas fackens makt negativt, samtidigt 
som bolagens makt legitimeras. 

6.2 Slutdiskussion 
Vi har kunnat konstatera att den bild av maktförhållandet på arbetsmarknaden som konstruerats genom fallet 
SAS är den där näringslivets bästa prioriteras framför anställdas, där bolagen är de som styr och sätter upp 
villkoren för förhandling med fack och anställda. Nu kommer vi att gå vidare till att se vad detta kan innebära, 
hur denna näringslivsdiskurs påverkar samhället samt förslag på framtida forskningsmöjligheter inom ämnet. 
Det som vi hade som mål med denna fallstudie var att se hur en medial diskurs kan påverka och 
reproducera maktförhållanden på arbetsmarknaden, vilket vi tydligt fick se i den mediala 
framställningen av fallet SAS. Det blir tydligt att medierna fungerar som en bricka i spelet mellan 
bolag och fackföreningar, där den vars intressen och önskningar gynnas i den mediala 
framställningen får ett maktövertag som är svårt att övervinna. Detta är väldigt viktigt för 
makthavare i skapade/tagna utrymmen som fackföreningar, att man får möjlighet att utöva sin 
makt även i det inbjudna utrymmet medierna som sedan kan användas som argument och 
maktmedel i det stängda utrymmet som i fallet var förhandlingen. Fallet SAS blir ett exempel på 
när detta vänds upp och ner, då makthavare i det stängda utrymmet gynnas och inte möter 
tillräckligt med motstånd i det inbjudna, vilket lämnar makthavare i fackföreningarna med få 
möjligheter till att agera. Formen maktutövningen tar, det vill säga diskursiv och osynlig, gör den 
svår att se för gemene man och är därför svår att kritisera och påverka. Skulle inte fallet ha fått 
uppmärksamhet i medierna hade makthavarna inte riskerat kritik och andra negativa 

                                                 
168 Gaventa, J (2006) Finding the spaces for change: A power analysis, IDS Bulletin, Volym 37: nr 6 
169 http://www.journalism.org/node/72 - hämtat 2013-05-07 
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konsekvenser av sin maktutövning från utomstående, men då hade deras åtgärder inte heller 
kunnat legitimeras av andra. Om inte makthavarnas maktutövning legitimeras, riskerar de istället 
att deras motpart genomför motståndsåtgärder, såsom i detta fall skulle kunna vara strejker och 
bojkotter. Således kan man tala om dominant makt om denna maktutövning legitimeras av andra. 
Det man kan konstatera genom denna fallstudie är att det journalistiska idealets stadgar är viktiga 
och motiverade, att medierna behöver bevaka makten utan att på samma gång gynna den och att 
de i första hand behöver stå på medborgarnas sida, då vanliga medborgare inte har samma 
resurser och möjligheter att utöva makt i samhället som bolag och andra organisationer har. 
Den diskurs som vi har undersökt kan ha uppkommit på många olika tänkbara sätt. Den kan vara 
unik för SAS som sedan grundandet varit ett samarbetsprojekt mellan svenska, norska och 
danska staten och därmed behandlas annorlunda än andra bolag vid liknande situationer som 
fallet. Att det skulle finnas en särskild näringslivsdiskurs för SAS skulle dock vara att överskatta 
SAS betydelse och unikhet som bolag. Det som möjligen skulle skilja diskursen från andra 
diskurser om bolag är att det handlar om ett svenskt bolag med svenska anställda. De tecken som 
används genomgående i diskursen är inte unika för fallet, då liknande beskrivningar av finansiella 
situationer såsom kriser, kamper mellan företag och fack m.m. förekommer i medierna. Eftersom 
det avtal som skrevs inte sett sin like i Sverige sen 1930-talet i och med lönesänkningarna får 
framtiden utvisa om liknande situationer som fallet SAS kommer uppstå och hur den mediala 
framställningen kommer se ut då. Det vi dock redan sett i och med IF metalls förhandlingar med 
SSAB, där man skrev på avtal om att arbetstillfällena skulle bli färre och därigenom lönerna 
sänkta, är att dessa åtgärder mot anställda för bolagets bästa idag ses som giltigt alternativ. Detta 
liknande fall fick dock inte samma mediala uppmärksamhet och genomslagskraft, eftersom det 
kan bli svårare att undersöka den mediala diskursens roll i sammanhanget. 
Det man kan konstatera är att denna näringslivsdiskurs har fått inflytande i de rikstäckande 
tidningarna i Sverige. I fallet SAS är Dagens Industri den tidning som uppvisar denna diskurs 
tydligast, och den som går djupast in på orsaker till SAS finansiella situation och legitimerar dess 
agerande samt är den tidning som skriver mest om SAS. Dessutom hämtas flera av nyheterna i 
morgontidningarna och kvällstidningarna från Dagens Industri, som har en tydlig vinkling som 
ofta försvarar och argumenterar för företagets maktutövning. Därav kan man argumentera för att 
denna näringslivsdiskurs har influerat och påverkat andra tidningar när det kommer till dessa 
ämnen. Detta är en diskurs som prioriterar näringslivet och företagens bästa, som leder till att 
arbetarna måste anpassa sig gentemot företagets behov, och inte tvärtom. Dagens Industri, som 
är en näringslivsinriktad tidning, får genom sin inriktning den expertstatus som sedan gör att de 
får agera källor till de andra tidningarna och därmed också större inflytande på hur situationen 
beskrivs. 
Förekomsten av andra diskurser eller motsättningar i förhållande till den dominerande 
näringslivsdiskursen har vi funnit genomgående i vår undersökning, men eftersom dessa inte får 
spridning eller tydligt motsätter sig den dominerande bilden av fallet SAS lyckas detta inte att 
påverka och balansera den bild av maktförhållandet som konstrueras mellan bolaget och 
fackföreningarna i tidningarna. Särskilt presenterar tidningarna inte alternativa lösningar som är 
gynnande för fack och anställda och facken uppmanas inte heller att gå emot bolaget. Kritik 
gentemot styrelsen hänvisar ofta till ägarstrukturen, och kommer främst efter det att 
förhandlingarna är avslutade. Brist på kritik gentemot ledning och styrelse är dock bara en liten 
del av den diskursiva makten som tillfaller SAS i fallet, då den utgår framförallt för hur frågorna 
beskrivs, definieras och prioriteras. 
Anledningen till att förändring i den dominerande diskursen om fallet SAS inte sker kan vara 
många, men den mest sannolika beror på att det är svårt att omdefiniera en diskurs om en 
situation när den redan är befäst, särskilt eftersom den rådande diskursen är dramatisk och 
intresseväckande, vilket leder till att fler köper tidningar. Man har kunnat se att ekonomiska motiv 
har fått mer inflytande på tidningar och medieproduktion, och genom det har underhållande 
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texter fått mer utrymme ibland nyhetsrapporteringen. Skillnader mellan redaktionskultur och 
företagskultur blir allt mindre, och en företagsvänlig diskurs i tidningarna kan därigenom bli allt 
vanligare, då det blir lättare att se på arbetsmarknaden genom ett företagsperspektiv. Detta kan 
vara något som gör att denna dramatiska diskurs får fäste. Ett annat skäl kan vara ökade 
produktionskrav och förändrade praktiker inom journalistiken, där mindre tid ges åt innehållet. 
Därav finns det inte tillräckligt med tid för att texterna ska granskas och ifrågasättas, vad de ger 
för bild till läsaren och om de är i linje med de journalistiska idealen. Man bryter därför inte av 
från den dominerande diskursen, eftersom det kräver mindre tid att producera en text om man 
beskriver händelsen som det gjorts tidigare. Ytterligare kan det vara som en konsekvens av 
kundanpassning, att när man skriver om näringslivsfenomen anpassar språket till hur man 
vanligtvis skriver om svåra finansiella situationer för bolag eftersom det är det språket, 
beskrivningarna och benämningarna, som näringslivsintresserade läsare är vana vid. Därmed 
sprids denna diskurs från näringslivsjournalistiken, till dags- och kvällspress.170 
Till sist kan förstås anledningen till att denna diskurs får genomslag i samtliga tidningar vara ett 
tecken på att detta är sättet man ser på arbetsmarknaden i Sverige 2013, och därför ses detta 
synsätt som naturligt och riktigt. Att vi funnit denna diskurs i de fem rikstäckande tidningarna 
betyder att denna diskurs och de värderingar som följer med den har fått spridning i samhället, 
men förstås behöver inte det vara journalisternas uppsåt att sprida diskursens synsätt och 
värderingar, då det handlar om osynlig makt. 
Denna diskurs som rubbar maktbalansen mellan bolag och fack blir viktig genom att tidningarna, 
även om stora delar av nyhetsläsandet flyttat ut på internet, fortfarande är den främsta nyhetskälla 
människor söker sig till, oavsett format. Därav besitter tidningarna fortfarande en viktig roll när 
det kommer till läsarnas bild av maktförhållandet på arbetsmarknaden och diskursen får 
därigenom en effekt. Medierna har ett ansvar när det kommer till hur arbetet, arbetsmarknadens 
och fackens värde socialt konstrueras och därför blir det viktigt att fortsätta undersöka hur arbete 
och arbetsmarknad skildras i massmedierna. Inte minst för att säkerhetsställa att det journalistiska 
idealet efterföljs och att rapporteringen är relativt balanserad i sin beskrivning av situationen och 
dess parter. Framförallt behöver journalisterna vara medvetna om att de konstruerar en viss 
berättelse kring det de rapporterar om och de konsekvenser som denna berättelse kan få för 
läsaren. 
Denna mediala framställning av maktförhållandet får betydelse genom att läsarens synsätt kan 
påverkas. Om detta sker behåller eller omformar läsaren sin ståndpunkt gällande bolag och 
fackföreningar. Det är förstås svårt för oss att avgöra om läsare har blivit påverkade, och ser på 
fallet på det sätt som diskursen framhäver. Det vi kan säga är att denna bild där fackföreningarna 
ses som antingen ett hinder eller som svaga gör att deras roll på arbetsmarknaden blir överflödig. 
En läsare skulle därigenom kunna påverkas att inte gå med i fackföreningarna, eftersom de ändå 
behöver vika sig när det väl kommer till kritan och bolagen som hotas av konkurs behöver 
genomföra nödvändiga åtgärder. Eftersom fackföreningarnas makt härstammar från lagstiftning 
och dess medlemmar, förminskar denna diskurs fackföreningarnas makt gentemot bolagen. Detta 
skulle få stora konsekvenser för anställdas möjlighet till maktutövning och 
förhandlingsmöjligheter på arbetsmarknaden och blir ett demokratiskt problem. Lösningen på 
detta problem skulle kunna vara en förhöjd medvetenhet bland både läsare och journalister om 
vad dessa diskurser är och vad de leder till, samt en förhöjd medvetenhet hos journalistkåren om 
deras roll i den sociala konstruktionen av maktförhållanden på arbetsmarknaden. 

6.2.1 Förslag till framtida forskning 
Denna fallstudie öppnar upp för en rad jämförande studier inom ämnet, eftersom medial diskurs 
om arbete och arbetsmarknaden är ett ämne med få tidigare studier. Dels finns det möjligheter att 
undersöka hur näringslivsjournalistik påverkar tidningar som inte har denna prägel såsom dags- 
                                                 
170 Nygren, G. (2008). S.267-300  
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och kvällspress, och jämföra för att se likheter och skillnader hur man beskriver olika ekonomiska 
fenomen och situationer. Vidare finns det möjligheter till att jämföra denna fallstudie med andra 
fallstudier för att se diskursens utbredning, jämföra mediala framställningar där facken genom 
strejk påskyndat förhandlingar m.m. 
Ytterligare finns det stora möjligheter till att undersöka hur denna diskurs infann sig i fallet SAS 
och vad detta berodde på. Till exempel kan man genom att intervjua inblandade journalister, 
undersöka pressmeddelanden från SAS och andra parter för att se hur journalisterna resonerade 
kring fallet samt på vilket sätt parterna själva framställde fallet och hur detta påverkade den 
mediala framställningen. 
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"En hopplös situation", Dagens Industri. 2012-11-22. s: 11. 
”Rusning efter flygbiljetter”, Dagens Industri. 2012-11-22. s: 11. 
”Styrelsen har kommit för billigt undan”, Dagens Industri. 2012-11-22. s: 2. 
”Därför kommer ingen att köpa SAS”, Dagens Industri. 2012-11-23. s: 18,19. 
”"Jag var rädd att tappa kontrollen". SAS-chefen om sin rekordsvettiga vecka”, Dagens Industri. 
2012-11-23. s: 8. 
"Därför får SAS inte vara med och leka med de stora pojkarna", Dagens Industri. 2012-11-23. s: 1. 
”Statens ägarroll starkt ifrågasatt”, Dagens Industri. 2012-11-23. s: 9. 
”Chefsbyte på statens ägarenhet”, Dagens Industri. 2012-11-23. s: 9. 
”Sopa rent framför egen dörr, Norman”, Dagens Industri. 2012-11-23. s: 9. 
"It takes two to tangle.", Dagens Industri. 2012-11-23. s: 35. 
"Självklart har jag varit nervös", Dagens Industri. 2012-11-23. s: 1. 
”Högt spel bakom SAS-räddningen”, Dagens Industri. 2012-11-24. s: 6,7,8,9. 
”HEMLIGA SPELET BAKOM KRISEN. Di granskar turerna kring SAS”, Dagens Industri. 2012-
11-24. s: 1. 
”Norman försvarar SAS-samtalen”, Dagens Industri. 2012-11-28. s: 9. 
”Att löner kan sänkas är redan en realitet”, Dagens Industri. 2012-11-28. s: 2. 
”Kritik mot Norman efter SAS-agerande”, Dagens Industri. 2012-11-27. s: 1. 
”Krisläge i parti och minut. Skandalerna, klippen och kändisarna - så blev 2012”, Dagens Industri. 
2012-12-27. s: 26,27,28,29,30,31. 
”Konkursakut ska rädda jobb”, Dagens Industri. 2012-12-22. s: 11. 
”SAS norska avtal kan vara ogiltigt”, Dagens Industri. 2012-12-19. s: 7. 
”Knepigt att förstå euforin”, Dagens Industri. 2012-12-13. s: 14. 
”Låneram för SAS klubbad”, Dagens Industri. 2012-12-12.s: 9. 
”SAS överraskande starkt”, Dagens Industri. 2012-12-08. s: 12. 
”SAS lånar med plan som säkerhet”, Dagens Industri. 2012-12-04. S: 7. 
”Norwegian vill anmäla SAS-lånen”, Dagens Industri. 2012-12-01. S.8. 

7.4.3 Dagens Nyheter 
”SAS vill ha färre anställda”, Dagens Nyheter, 2012-09-06, s.20. 
”SAS funderar på personalflytt”, Dagens Nyheter, 2012-09-07, s.19. 
”SAS får förlängt”, Dagens Nyheter, 2012-09-26, s.19. 
”SAS skriver ned pensioner”, Dagens Nyheter. 2012-10-13. s.24. 
”Beredda på en fördjupad kris”, Dagens Nyheter. 2012-10-16. s.16. 
”Thorbjörn Spängs: Hög tid för SAS att lägga korten på bordet”, Dagens Nyheter. 2012-10-29. 
S.20. 
”SAS får inga pengar från Norge”, Dagens Nyheter. 2012-10-30. s.18. 
”Detaljlös plan håller liv i SAS”, Dagens Nyheter. 2012-10-31. s.22. 
”Du kan väl ringa Guy”, Dagens Nyheter. 2012-11-02. S.4. 



Fallet SAS                           Rasmus Auvoja 
En studie i hur medial diskurs reproducerar maktförhållanden på arbetsmarknaden          John Nilsson 

59 
 

”Källa: SAS säljer marktjänsten”, Dagens Nyheter. 2012-11-04. 
”Ingen rubrik tillgänglig”, Dagens Nyheter. 2012-11-08. s.23 
”Förhandlingar sinkar SAS-rapport”, Dagens Nyheter. 2012-11-09. s:23. 
”EU diskuterar SAS-stöd”, Dagens Nyheter. 2012-11-10. s: 20. 
”Allt mindre luft under vingarna”, Dagens Nyheter. 2012-11-12. 
”Lönerna sänks med 15 procent”, Dagens Nyheter. 2012-11-12. 
”SAS behöver miljardtillskott”, Dagens Nyheter. 2012-11-12.  
”Ingen rubrik tillgänglig”, Dagens Nyheter. 2012-11-13.  
”Kostymen ska sys in en gång för alla”, Dagens Nyheter. 2012-11-13. 
”Nej till mer skattemedel”, Dagens Nyheter. 2012-11-13. S.2 
”Flygkrisens förlorare”, Dagens Nyheter. 2012-11-13.  
”Höga löner tynger bolaget”, Dagens Nyheter. 2012-11-13. 
”Uppstickares satsning nytt hot mot SAS”, Dagens Nyheter. 2012-11-13. 
”SAS-chefen: ”En ganska spännande cocktail””, Dagens Nyheter. 2012-11-13. 
”SAS sparplan splittrar facken”, Dagens Nyheter. 2012-11-14.  
”Hasse Eriksson: SAS ger inte spararna någon huvudvärk”, Dagens Nyheter. 2012-11-14. 
”SAS-facken splittrade om de hårda sparkraven”, Dagens Nyheter. 2012-11-14. 
”Uppgörelsen nära”, Dagens Nyheter. 2012-11-15. 
”Kunderna tvekar att flyga med SAS”, Dagens Nyheter. 2012-11-16. s: 19. 
”Johan Schück: Även för Sverige är valutaunionens framtid en ödesfråga”, Dagens Nyheter. 2012-
11-16. s: 18. 
”Lönesänkningen på SAS kan smitta”, Dagens Nyheter. 2012-11-17. s: 1. 
”Värsta kraven sedan 30-talet”, Dagens Nyheter. 2012-11-17. s: 24. 
”Facket vädjar till regeringen”, Dagens Nyheter. 2012-11-17. s: 24. 
”Nu avgörs SAS framtid”, Dagens Nyheter. 2012-11-18. s: 8. 
”Ödesdag för SAS”, Dagens Nyheter. 2012-11-18. s: 1. 
”SAS lyfte något inför ödeshelgen”, Dagens Nyheter. 2012-11-18. s: 21. 
”Vågar du boka flygresan med SAS?”, Dagens Nyheter. 2012-11-18. s: 8. 
”Höjd beredskap hos konkurrenter”, Dagens Nyheter. 2012-11-18. s: 8. 
”Sagan är slut om inte alla krav godtas”, Dagens Nyheter. 2012-11-18. s: 9. 
”Pressat SAS rustar för en svart framtid”, Dagens Nyheter. 2012-11-19. s: 8. 
”Spelet om SAS i natt”, Dagens Nyheter. 2012-11-19. s: 1. 
”Slutar planen flyga omedelbart om SAS går i konkurs? ”, Dagens Nyheter. 2012-11-19. s: 8. 
”Ordnad konkurs skulle vara den bästa lösningen”, Dagens Nyheter. 2012-11-19. s: 9. 
”Ingen rubrik tillgänglig”, Dagens Nyheter. 2012-11-19. s: 8. 
”Danskarna andas ut - ”utan SAS dör Kastrup” ”, Dagens Nyheter. 2012-11-20. s: 10. 
”Nya stålbad väntar SAS efter avtalet”, Dagens Nyheter. 2012-11-20. s: 1. 
”Sagan om SAS har inget lyckligt slut”, Dagens Nyheter. 2012-11-20. s: 9. 
”Räkna med fler ”sista utrop” för flygjätten”, Dagens Nyheter. 2012-11-20.s: 8. 
”Kan bli en dyrköpt seger”, Dagens Nyheter. 2012-11-20. s: 9. 
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”Bolaget har fortfarande underläge”, Dagens Nyheter. 2012-11-20. s: 10.  
”Fel sorts omstart”, Dagens Nyheter. 2012-11-20. s: 4. 
”Ingen rubrik tillgänglig”, Dagens Nyheter. 2012-11-20. s: 2. 
”Mest läst på dn.se i går”, Dagens Nyheter. 2012-11-20. s: 2. 
”Uppgörelsen om sänkta löner är unik”, Dagens Nyheter. 2012-11-21. s: 18. 
”SAS allt mer intressant för tyska flygjätten”, Dagens Nyheter. 2012-11-22. s: 20. 
”Charm ska locka kunderna”, Dagens Nyheter. 2012-11-22. s: 21. 
”Ingen rubrik tillgänglig”, Dagens Nyheter. 2012-11-22  s: 2. 
”Regeringen mörklägger SAS-räddning”, Dagens Nyheter. 2012-11-28. s: 19. 
”Thorbjörn Spängs: De gamla synderna kan fortfarande ställa till det för SAS”, Dagens Nyheter. 
2012-11-26. s: 20. 
”SAS hade bara cash för tio dagar”, Dagens Nyheter. 2012-12-29. s: 22. 
”Wallenberg: SAS blev räddat i sista stund”, Dagens Nyheter. 2012-12-29. s: 1. 

7.4.4 Expressen 
”Motvind för SAS”, Expressen. 2012-10-13. 
”SOS SAS”, Expressen. 2012-10-27. S.2. 
”Uppgifter i natt: SAS hotas av konkurs, Dagens Industri: Bankerna tveksamma till förlängda 
lån”, Expressen. 2012-10-27, s.12. 
”Krisande sas får inget norskt stöd”, Expressen. 2012-10-30.s.16-17. 
”NÖDROPET, Fredrik Sjöshult: Flygbolaget måste sluta förneka problemen”, Expressen. 2012-
10-31. s.30. 
”Lönekravet som kan rädda SAS”, Expressen. 2012-11-01. s.25. 
”Nya uppgifter: SAS säljer marktjänst”, Expressen. 2012-11-04. 
”Nu börjar SAS värsta mardröm, Mitt i ekonomiska krisen släpps Norwegians nya 
lågprisbiljetter”, Expressen. 2012-11-09. s:40 
”Elisabeth Montgomery: Staten måste garantera resenärernas pengar”, Expressen. 2012-11-11. S: 
10,11. 
”15 000 JOBB ÄR HOTADE, "Befarar att det kommer bli många arbetslösa".”, Expressen. 2012-
11-11. s: 12,13. 
”SÅ KLARAR DU KRISEN, 30 miljoner resenärer drabbas - det blir svårt att få tillbaka 
pengarna”, Expressen. 2012-11-11. s: 10,11. 
”Hur påverkas du om SAS går i konkurs?”, Expressen. 2012-11-11.s: 10,11. 
”Experten: Ingen vill köpa SAS”, Expressen. 2012-11-11.s: 12,13. 
”Därför är kraschen för SAS nära, Fredrik Sjöshult: Du som inte lyssnat på rådet att skaffa 
konkursförsäkring är förloraren”, Expressen. 2012-11-11.s: 14,15. 
”Konkursdramat, SAS har bara timmar på sig att lösa sin ekonomiska kris”, Expressen. 2012-11-
11.s: 8,9. 
”Jämställdheten avskaffad”, Expressen. 2012-11-12. 
”K-G Bergström: Det är dags att säga nej till nya kapitaltillskott”, Expressen. 2012-11-12. 
”DANSKA EXPERTEN: Konkurs en katastrof för Kastrup”, Expressen. 2012-11-12. 
”NORSKA EXPERTEN: Konkurrensen pressar priserna”, Expressen. 2012-11-12. 
”Fredrik Sjöshult: Hur mår de anställda som hotas med konkurs?”, Expressen. 2012-11-12. 
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”Elisabeth Montgomery: Nu måste ni ge besked, SAS”, Expressen. 2012-11-12. 
”7 FRÅGOR OCH SVAR OM KONKURSHOTET MOT SAS”, Expressen. 2012-11-12.  
”"Vi har ju bara SAS", Linjerna kan räddas av lånegarantierna”, Expressen. 2012-11-12.  
”Klart man är orolig”, 1 000 SAS-anställda kan få sparken, Expressen. 2012-11-12. 
”SAS FÅR NÖDLÅN”, Expressen. 2012-11-12. 
”Sluttande plan”, Expressen. 2012-11-13. S.2 
”PANELEN”, Expressen. 2012-11-13. 
”Hans lön sänks med 2 miljoner. SAS vd manar personalen att anta räddningsplanen: "Tiden är 
knapp"”, Expressen. 2012-11-13. 
"Hur skulle Sverige fungera utan SAS?", Expressen. 2012-11-13. s4. 
”ANDRA MEDIER OM SAS I NATT”, Expressen. 2012-11-14.  
”Elisabeth Montgomery: Boka inte flygbiljetter med SAS - inte än”, Expressen. 2012-11-14 
”Nödropet till anställda. SAS-chefen i brev: "Har inte längre något val" Facken fortfarande inte 
kallade till förhandling”, Expressen. 2012-11-14. 
"Vi går varken med på att skära i lön eller pension", Expressen. 2012-11-15. 
”SAS vs NORWEGIAN”, Expressen. 2012-11-15. 
”SAMSAS OM KUNDERNA? Faller SAS kan även Norwegian vara illa ute: "Perfekt 
konkurrent, de delar marknaden mellan sig"”, Expressen. 2012-11-15. 
”Din flygbiljett kan bli dyrare, Hård konkurrens från lågprisjättarna - men räkna inte med 
prissänkningar”, Expressen. 2012-11-16. s: 48,49. 
”Kampen för SAS i natt. Ledningen och facken måste komma överens - annars väntar 
konkursen”, Expressen. 2012-11-17. s: 26,27. 
”DE VANLIGASTE FRÅGORNA OM SAS-KRISEN”, Expressen. 2012-11-17. s: 26,27. 
"Vi lever lite i ingenmansland", Expressen. 2012-11-17.. s: 26,27. 
”Final call - eller krasch-landning?”, Expressen. 2012-11-18. s: 10,11,12,13. 
”PILOTERNA I NATT: JA. Beskedet: "Förbunden tillmötesgår SAS på alla områden som 
efterfrågats"”, Expressen. 2012-11-18. s: 8,9. 
”De skrev på i natt”. En norsk kabinförening slöt avtal med SAS - efter dagar av förhandlingar: 
"Inte nöjd", Expressen. 2012-11-19. s: 8,9. 
”Fortsätter förhandla, Fackförbundens tuffa SAS-kritik: "Handlar mest om ett hårt spel"” 
Expressen. 2012-11-19. s: 10,11. 
”Richard Björnelid: SAS verkar ha ansett sig ha råd att begå misstagen”, Expressen. 2012-11-19. s: 
10,11. 
”Elisabeth Montgomery: Nu är det bara att hoppas att det blir ett lyckligt...slut för SAS. ”, 
Expressen. 2012-11-19. s: 14,15. 
”Ett slut för SAS är också början på något nytt”, Svenska Dagbladet. 2012-11-19. s: 4. 
Så påverkas resenärerna, Expressen. 2012-11-19.. s: 14,15. 
”Krisen oroar storföretag, En konkurs kan slå hårt: "Vi är helt beroende av flyget"”, Expressen. 
2012-11-19. s: 12,13. 
”Ödesdagen för - timme för timme”, Expressen. 2012-11-19. s: 8,9. 
”Fredrik Sjöshult: Jag tror vi får se tre nya bolag födas”, Expressen. 2012-11-19. 
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”Jakten på en köpare. Regeringen vill sälja ut SAS till högstbjudande: "Nu får vi börja om igen"”, 
Expressen. 2012-11-20. s: 22,23. 
”Fredrik Sjöshult: Wallenberg borde lämna SAS efter sin dikeskörning”, Expressen. 2012-11-20. s: 
22,23. 
”Kan man lita på SAS nu? ”, Expressen. 2012-11-20. s: 24,25. 
”Norska och danska medier om SAS i natt”, Expressen. 2012-11-20. s: 22,23. 
”Inga krismöten för SAS-Janne”, Expressen. 2012-11-20 s: 12. 
”Pilotens motkrav. Anders, 52, går med på sänkt lön - men: "Nu är det upp till bevis för 
företaget"”, Expressen. 2012-11-20. s: 24,25. 
”Richard Björnelid: Nästa utmaning blir att ge en förklaring till det som...har hänt. ”, Expressen. 
2012-11-20. s: 24,25. 
”En skakig nödlandning”, Expressen. 2012-11-20. s: 2. 
"Ni är underbara trots usla säten", Expressen. 2012-11-20. Sektion: sid4. s: 4. 
”Flygexperten Richard Björnelid: ...om Jacob Wallenbergs uttalanden”, Expressen. 2012-11-20. s: 
22,23. 
”Sverige behöver SAS”, Expressen. 2012-11-21. s: 5. 
”SAS-toppar kan sitta löst efter krisen”, Expressen. 2012-11-22. s: 22. 
”SAS-chef: "Kände ett enormt ansvar"”, Expressen. 2012-11-23. s: 38. 
”SAS pilot-råd: Sök nytt jobb. Ledningens uppmaning till personalen kom samtidigt som 
sparkraven”, Expressen. 2012-11-25. s: 10. 
”Medierna får kritik”, Expressen. 2012-11-25. s: 10. 
”SAS hade pengar för tio dagar”, Expressen. 2012-12-29. s: 14. 
”NY KRIS FÖR SAS. Fack vill riva upp avtal - hävdar att det är ogiltigt”, Expressen. 2012-12-19. 
s: 22. 

7.4.5 Svenska Dagbladet 
”Det ska vara tryck på den högst ansvarige”, Svenska Dagbladet 2012-10-07. s.13-14. 
”SAS lanserar nya sparkrav”, Svenska Dagbladet. 2012-10-13, s.18. 
”SAS fortsätter sluka miljarder”, Svenska Dagbladet. 2012-10-27. S.7. 
”SAS nekar till konkursrykte”, Svenska Dagbladet. 2012-10-28. S.14. 
”Turbulensen lär inte avta”, Svenska Dagbladet. 2012-10-31. s.4-5. 
”Ingen pilotskola för SAS styrelse”, Svenska Dagbladet. 2012-10-31. S.5-6. 
”Nya sparpaket för flygjättar”, Svenska Dagbladet. 2012-11-01.S.13,14. 
”Eurobonus kan gå på rea , Air Canada uppges intresserat att ta över efter hårt pressade SAS”, 
Svenska Dagbladet. 2012-11-06. S.7. 
”Det saknas krockkudde”, Svenska Dagbladet. 2012-11-09. s: 19. 
 ”Ökat tryck på kristyngt SAS, Utmaningarna inte över - konkurrenten Norwegians satsning på 
långdistansflyg ännu ett problem”, Svenska Dagbladet. 2012-11-09. 
”Iberia säger upp 4500”, Svenska Dagbladet. 2012-11-10. s: 14,15. 
”EU bekräftar samtal om SAS framtid”, Svenska Dagbladet. 2012-11-10. s: 6.  
”Turbulens kring SAS – igen”, Svenska Dagbladet. 2012-11-11. s: 4,5. 
”Ingen rubrik tillgänglig”, Svenska Dagbladet. 2012-11-12.  
”Miljardrullning räddar inte SAS”, Svenska Dagbladet. 2012-11-12. S.2 
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”Ödesdag för SAS”, Svenska Dagbladet. 2012-11-12. 
”Regeringen står fast vid säljambitionen”, Svenska Dagbladet. 2012-11-13. 
”Ingen rubrik tillgänglig”, Svenska Dagbladet. 2012-11-13. 
”Det här är sista chansen”, Svenska Dagbladet. 2012-11-13. 
”Ingen rubrik tillgänglig”, Svenska Dagbladet. 2012-11-13.  
”Snäv tidsplan upprör facken”, Svenska Dagbladet. 2012-11-13. 
”Sparplanen rena utpressningen”, Svenska Dagbladet. 2012-11-13.  
”SAS - en utdragen undergångsthriller”, Svenska Dagbladet. 2012-11-13. 
”Norwegian kan anställa SAS-personal”, Svenska Dagbladet. 2012-11-13. 
”Kundernas oro kan fälla SAS”, Svenska Dagbladet. 2012-11-13. 
”SAS-anställda kan fälla bolaget”, Svenska Dagbladet. 2012-11-13. 
”Ingen rubrik tillgänglig”, Svenska Dagbladet. 2012-11-14. 
”Krisen sprider oro runt om i Sverige”, Svenska Dagbladet. 2012-11-14. 
”Ledningen sätter krokben för SAS”, Svenska Dagbladet. 2012-11-14. 
”Näringslivstoppar oense om SAS”, Svenska Dagbladet. 2012-11-14. 
”SAS kris sprider oro över Sverige”, Svenska Dagbladet. 2012-11-14. 
”Ingen rubrik tillgänglig”, Svenska Dagbladet. 2012-11-15. 
”Ingen rubrik tillgänglig”, Svenska Dagbladet. 2012-11-15.  
”Piloter går till Norman”, Svenska Dagbladet. 2012-11-15. 
”Piloter flyger på Norman”, Svenska Dagbladet. 2012-11-15. 
”Konkurs hårt slag mot SEB”, Svenska Dagbladet. 2012-11-15. 
”Risken finns att SAS agerande sprider sig”, ”Risken finns att det blir...accepterat beteende”., 
Svenska Dagbladet. 2012-11-15. 
”Oron växer i krisens spår, Fastighetsbranschen i södra Sverige och turistnäringen i norra kan 
båda drabbas av en SASkonkurs”, Svenska Dagbladet. 2012-11-16.s:7-8. 
”Unionen möter SAS med eget sparförslag”, Svenska Dagbladet. 2012-11-16. s: 6,7. 
”Swedbank: Flyg passar inte vår riskprofil”, Svenska Dagbladet. 2012-11-16. s: 6,7. 
”Därför stoppar inte börsen SAS-aktien”, Svenska Dagbladet. 2012-11-16. s: 6,7. 
”Svenskar redo att låta SAS flyga solo- Nedryckare justera neråt om det finns nedslängar”, 
Svenska Dagbladet. 2012-11-17. s: 4,5. 
”Förtroendet kan påverkas”, Svenska Dagbladet. 2012-11-17. s: 6. 
”Facket tror på lösning”, Svenska Dagbladet. 2012-11-17. s: 6. 
”Tycker du att den svenska staten ska skjuta till pengar för att säkra SAS överlevnad?”, Svenska 
Dagbladet. 2012-11-17. s: 4,5. 
”Så sänktes SAS”, Svenska Dagbladet. 2012-11-18. s: 2. 
”SAS förberett för en nödlandning”, Svenska Dagbladet. 2012-11-19. s: 4,5. 
”SAS redo för nödlandning”, Svenska Dagbladet. 2012-11-19. s: 4,5. 
”Styrelsens tre alternativ”, Svenska Dagbladet. 2012-11-19. s: 6,7. 
”Konkurs troligaste utvägen”, Svenska Dagbladet. 2012-11-19. s: 5,6. 
”Lättnad och ilska efter avtal. SAS-piloterna varnar för sämre säkerhet - TCO kritiserar svenska 
staten för bristande ansvar” Svenska Dagbladet. 2012-11-20. s: 6. 
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”Hårdbantat SAS kan locka köpare”, Svenska Dagbladet. 2012-11-20. s: 4,5. 
”SAS och GM - lika som bär”, Svenska Dagbladet. 2012-11-20. s: 18,19. 
”SAS röst på Twitter”, Svenska Dagbladet. 2012-11-20. s: 8. 
”Ingen rubrik tillgänglig”, Svenska Dagbladet. 2012-11-20. s: 18,19. 
”Ledningen ser chans till nya lån”, Svenska Dagbladet. 2012-11-20. s: 5,6. 
”Styrelsen står över sparkraven”, Svenska Dagbladet. 2012-11-20. s: 7. 
”Ingen rubrik tillgänglig”, Svenska Dagbladet. 2012-11-20. s: 4,5. 
”Ingen rubrik tillgänglig”, Svenska Dagbladet. 2012-11-20. s: 20. 
”Spelade högt - och vann. SAS räddades av fackens uppoffringar i hårda förhandlingar”, k. 2012-
11-20. s: 10,11. 
”SAS måste lyfta sig i långdistans”, Svenska Dagbladet. 2012-11-21. s: 4,5. 
”Storstädning väntar. Finansmarknadsminister Peter Norman kritisk till SAS-styrelsens 
kompetens”, Svenska Dagbladet. 2012-11-21. s: 6. 
”Inte bara SAS testar facket”, Svenska Dagbladet. 2012-11-21. s: 5,6. 
”SAS problem kan hjälpa oss”, Svenska Dagbladet. 2012-11-22. s: 22,23. 
”Kunderna köper SAS-biljetter igen”, Svenska Dagbladet. 2012-11-22. s: 22,23. 
”Statens reaktion kommer för sent”, Svenska Dagbladet. 2012-11-22. s: 23,24. 
”Ingen rubrik tillgänglig”, Svenska Dagbladet. 2012-11-22. s: 23,24. 
”Turbulens i SAS-styrelsen”, Svenska Dagbladet. 2012-11-23. s: 6. 
”SAS riskerar sätta trenden”, Svenska Dagbladet. 2012-11-24. s: 18. 
”Danska piloter godkänner avtal”, Svenska Dagbladet. 2012-11-24. s: 19. 
”SAS-förhandlingar blev ett mardrömsmaraton”, Svenska Dagbladet. 2012-11-27. s: 24. 
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